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โอวาทแมกองบาลีสนามหลวง 
ในการเปดสอบประโยคบาลีสนามหลวง 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
นักเรียนผูสอบความรูประโยคบาลีสนามหลวงทุกรูป 
 วันน้ี เปนวันแรกของการเปดสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งท่ี ๑  
ครั้งหลัง ป พ.ศ. ๒๕๕๗  ซ่ึงเปนการสอบของช้ันประโยค ๑-๒ และประโยค  
ป.ธ.๓, ๔, ๕ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคประจำศกน้ี การสอบประโยค
บาลีสนามหลวงในสวนกลาง สนามหลวงแผนกบาลี รวมกับเจาสำนักสถานที่
สอบในแตละแหง ไดรวมกันดำเนินการจัดการสอบ สวนการสอบประโยค
บาลีสนามหลวงในสวนภูมิภาคน้ัน แมกองบาลีสนามหลวงไดมอบหมายให
เจาคณะภาคเจาสังกัดเปนผูรับผิดชอบโดยตลอด ดังท่ีไดปฏิบัติมาในศกกอน 
 ทานท้ังหลาย ถึงวาระหน่ึงขวบป เรามีภาระท่ีอยูในความรับผิดชอบ
และจำตองทำใหสำเร็จอยูมากหลาย และผลที่มุงหวังคือความสำเร็จเรียบรอย 
โดยประการท้ังปวง โดยปราศจากขอขัดของหรืออุปสรรคขวากหนามใด ๆ มา
แผวพาน แตความจริงของชีวิตก็คือทุกอยางมิไดเปนไปดังใจปรารถนา ตองใช
ความเพียร ตองใชความบากบ่ัน ความอดทน อดกล้ันตอส่ิงเราตาง ๆ ท่ีมาใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย ซ่ึงถาจิตใจไมม่ันคง ไมเขมแข็ง ออนดอยตอประสบการณ  
ขาดความจริงใจในการปฏิบัติหนาท่ี ยอมเปนไปไดยากท่ีจะประสบผลสำเร็จ  
ดังน้ัน การยืนยงคงอยูจนมีโอกาสพิสูจนตนในทามกลางคนท้ังหลายก็ดี  
ในทามกลางสนามสอบแหงหน่ึงแหงใดก็ดี ยอมเปนเครื่องพิสูจนทราบถึง
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ความอดทน ความอดกล้ัน และความเปนผูมีจิตใจท่ีม่ันคงแนวแนในแนวทางท่ี 
เลือกเดิน และไดเดินมาถึงเวลาและสถานท่ีพิสูจนตน ความชนะหรือพายแพ
เปนอีกมิติหนึ่งท่ีรออยูขางหนา แต ณ ปจจุบันน้ี เทากับเปนการประกาศ 
โดยเปดเผยถึงตัวตนแหงความเปนผูกลา และมีความพรอมท่ีจะเขาสูสนาม 
เพื่อชิงชัย ผลจะออกมาเปนประการใด ก็พรอมท่ียอมรับในการพิสูจนตน  
ทานท้ังหลายทุกรูปท่ีอยูในสถานะของนักเรียนผูเขาสอบ ก็คงเปนไปดุจเดียวกัน 
การศึกษาทุกประการ เปนไปเพ่ือการสรรสรางพลังปญญา เพิ่มพูนความรู 
ใหแกตน ผูศึกษาท่ีใฝรู ยอมจะตองขวนขวายเพื่อสรางความเขาใจใหเกิดข้ึน 
ในวิชาท่ีเรียนรู วิชาการทุกอยางยอมจะตองมีเคล็ดวิชาใหกำหนด นักศึกษาท่ีดี  
จะตองพยายามกำหนดเคล็ดวิชาใหได และเม่ือผูใดก็ตามหย่ังทราบถึงเคล็ด
วิชาน้ันได การถึงฝงแหงความรูในวิชาน้ัน เปนส่ิงท่ีหวังไดโดยแท 
 บาลี เปนภาษาศักด์ิสิทธ์ิที่พระพุทธเจาทรงเลือกใชรองรับหลักธรรม 
คำสอนที่ทรงทุ ม เท เ สียสละศึกษาคนคว าด วย เวลาอัน เนิ่ นนานนัก  
ถาภาษาน้ี ไมมีความศักด์ิสิทธ์ิอยูในตัว ไหนเลยพระพุทธองคจะทรงเลือก  
เพราะหลักธรรมท่ีทรงศึกษาคนควาจนถึงตรัสรูนั้น มีความสุขุมคัมภีรภาพ 
ยิ่งนัก ถาภาษาไมอยูในระดับท่ีดีเยี่ยม ไหนเลยจะเก็บรายละเอียดอันเปน
ขอปลีกยอยเปนรอยนัยพันนัยได การส่ือความหมายตามเน้ือหาแหงธรรม 
จำตองอาศัยภาษาเปนองคประกอบสำคัญ ถาภาษาอยูในขอบเขตจำกัด  
ไมสามารถจะเก็บรายละเอียดตามเน้ือหาแหงธรรมอยางครบถวนได การสื่อ
ความหมายกันดวยภาษาก็คงเขาใจความหมายไมได และเม่ือภาษาส่ือความหมาย
ไดไมชัดเจน หรือผิดเพ้ียน หรือเก็บรายละเอียดขอปลีกยอยไดไมหมด  
การทำความเขาใจ จะเปนไปไดอยางไร เม่ือไมเขาใจ การเขาถึงธรรม  
การบรรลุธรรม เปนส่ิงท่ีไมจำตองพูดถึง แตเพราะบาลีที่ทรงเลือก สามารถ
ตอบสนองพุทธประสงคได คือสามารถจะเก็บรายละเอียดได ส่ือสารทำความ
เขาใจได และเก็บเน้ือหาสาระแหงหลักธรรมไวได ไมแปรผันตามกาลเวลา 
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เพราะเปนภาษาท่ีมีวิภัตติปจจัยเปนตัวกำหนด  ทำใหพระพุทธพจนแมจะลวง
กาลผานเวลามาถึง ๒๕๐๐ กวาปลวงแลว  ก็ยังปรากฏเปนความอัศจรรยให
ประชาชนพลโลกไดศึกษา และผูมีบารมีอันบำเพ็ญแลว ก็สามารถท่ีจะเขาถึง
ธรรมได นั่นคือความอัศจรรยของภาษาที่หอหุมพระพุทธพจนไว 
 เราท้ังหลาย แมมิไดเกิดมาทันพุทธกาล แตไดมีโอกาสรับรูและ
ทำความเขาใจในหลักธรรมคำสอนท่ีทรงตรัสรู  และส่ังสอนไวโดยมีภาษา
บาลีรองรับ ถือเปนบุญลาภอันประเสริฐสำหรับตน  เพราะมีโอกาสไดเกิด 
ไดอยู ไดศึกษาในชัยภูมิที่เปนปฏิรูปเทศ   
 ดังน้ัน จงภาคภูมิใจในความโชคดีของตนแลวพยายามศึกษาเลาเรียน
บาลีใหดีที่สุด พยายามทำความเขาใจในเน้ือหาแหงหลักธรรมคำสอนใหได 
เพราะมีทานผูรูไดพยายามอธิบายในเร่ืองราวตาง ๆ เพื่อจักไดทำความเขาใจได
สะดวกข้ึนในรูปแบบของอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา คัณฐี หรือคัมภีรตาง ๆ   
ในช้ันภูมิ ในประโยคน้ัน ๆ  เพื่อความความกระจางชัดในเร่ืองราวตาง ๆ ตาม
รูปศัพท ตามประโยคท่ีไดแสดงไว นับเปนความกรุณาท่ีเก้ือกูลตอความรู 
อยางดียิ่ง 
 ขอใหทุกทานต้ังใจศึกษา ต้ังใจสอบใหดี ปญหากรรมตาง ๆ ท่ีออกเปน
ขอสอบเพ่ือทดสอบน้ัน ไดผานการเรียนรูของทุกทานมาแลว มิไดมีสวนไหน
ที่เกินเลยไปจากท่ีไดเรียนรูแนนอน แมบาลี จะไดชื่อวายากตอการเรียนรู  
แตก็มีผูรูได ผูสอบได เปนประจำทุกป ทั้งน้ี เพราะมีหลักสูตรแบบเรียนท่ี
แนนอน การวัดผลมีขอกำหนด มีกฎเกณฑท่ีรัดกุมแนนอน มิไดเอนเอียงไป
ตามผลมวลรวมของผูเขาสอบ ซ่ึงการวัดผลโดยวิธีนี้ ยังคงรักษาคุณภาพ 
ของผูศึกษาและสอบผานในช้ันน้ัน ๆ ไดอยางนาช่ืนชม 
 ดังน้ัน ในการสอบ ผูสอบตองทำใจใหหนักแนนม่ันคง ไมหวั่นไหวไป
ตามส่ิงท่ีมากระทบ เม่ือเห็นขอสอบงาย อยาดวนตัดสินใจโดยขาดการไตรตรอง
อยางรอบคอบ เพราะในความงายน้ัน มักจะมีอะไร ๆ ซอนอยูเบ้ืองหลัง  
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                                                       (สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย) 
              แมกองบาลีสนามหลวง 

เม่ือเห็นขอสอบยาก อยาดวนตัดสินใจและหมดกำลังใจ ละทิ้งหนาท่ีในความ
เปนนักการศึกษาของตน จงใชสติปญญา ใครครวญตามท่ีไดอบรมส่ังสมมา  
จงใชความรูความสามารถใหเต็มตามสติกำลังความสามารถของตน โดยมิตอง
อิงอาศัยผูใด ขอใหทำไวในใจเสมอวา วันน้ี คือวันท่ีรอคอย จงใชเวลาใหคุมคา 
และขอใหม่ันใจไดวา ปญหาขอสอบอยูในขอบขายแหงหลักสูตรท่ีไดผานการ
เรียนรูมาแลวทั้งน้ัน อยาไดวิตกกังวลจนเกินเหตุ และอยาประพฤติเสียหายจน
เส่ือมเสียเกียรติภูมิของนักเรียนผูสอบประโยคบาลีสนามหลวง 
 ในสวนของกรรมการกำกับหองสอบ ขอใหกรรมการทุกรูปได
เอาใจใสเปนภารธุระจริง ๆ ขอไดชวยตรวจตรากวดขันนักเรียนใหปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสนามหลวงอยางเครงครัด เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยใน
การสอบ 
 ในท่ีสุดน้ี ดวยอำนาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและความใฝใจในการ
ศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรมน้ี จงเปนพลวปจจัยสงเสริมเพ่ิมพูนดวงปญญา
ของทานท้ังหลายใหมีความแจมใส แหลมคม รูแจงแทงตลอดในปญหากรรม
ทุกประการ ประสบความสำเร็จตามมโนปณิธานโดยชอบโดยท่ัวกันทุกรูป 
เทอญ. 
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ขอสอบและเฉลย 
ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๙ 
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ประโยค ๑-๒ 
แปล มคธเปนไทย 

สอบ  วันที่ ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

แปล โดยพยัญชนะ 
 

 ๑. โส   (ราโธ)   กิร   คิหิกาเล   สาวตฺถิยํ   ทุคฺคตพฺราหฺมโณ   อโหสิ  ฯ  
โส  “ภิกฺขูนํ  สนฺติเก  ชีวิสฺสามีติ   จินฺเตตฺวา  วิหารํ   คนฺตฺวา  อปหริตํ  กโรนฺโต 
ปริเวณํ   สมฺมชฺชนฺโต   มุขโธวนาทีนิ   ททนฺโต  วิหาเร  วสิ  ฯ   ภิกฺขูป  นํ    
สงฺคณฺหึสุ,  ปพฺพาเชตํุ  ปน  น  อิจฺฉนฺติ  ฯ  โส   ปพฺพชฺชํ   อลภมาโน  กิโส    
อโหสิ  ฯ 
            อเถกทิวสํ   สตฺถา   ปจฺจูสกาเล   โลกํ   โวโลเกนฺโต   ตํ  พฺราหฺมณํ    
ทิสฺวา  “กินฺนุ  โขติ  อุปธาเรนฺโต  “อรหา  ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  สายณฺหสมเย  
วิหารจาริกํ  จรนฺโต  วิย  พฺราหฺมณสฺส  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  “พฺราหฺมณ  กึ    
กโรนฺโต  วิจรสีติ  อาห  ฯ  “ภิกฺขูนํ  วตฺตปฺปฏิวตฺตํ  กโรมิ   ภนฺเตติ  อาห ฯ  
“ลภสิ  เตสํ   สนฺติกา  สงฺคหนฺติ  ฯ  “อาม  ภนฺเต,  อาหารมตฺตํ  ลภามิ,  น  ปน  
มํ  ปพฺพาเชนฺตีติ  ฯ  สตฺถา  เอตสฺมึ  นิทาเน  ภิกฺขุสงฺฆํ  สนฺนิปาตาเปตฺวา   
ตมตฺถํ  ปุจฺฉิตฺวา  “ภิกฺขเว  อตฺถิ  โกจิ  อิมสฺส  พฺราหฺมณสฺส  อธิการํ  สรนฺโตติ  
ปุจฺฉิ ฯ  สารีปุตฺตตฺเถโร  “อหํ  ภนฺเต  สรามิ,  อยํ  เม  ราชคเห  ปณฺฑาย   
จรนตฺสฺส  อตฺตโน  อภิหฏํ  กฏจฺฉุภิกฺขํ   ทาเปสิ,  อิมสฺสาหํ  อธิการํ  สรามีติ  
อาห  ฯ  โส,  สตฺถารา  “กึ  ปน  เต  สารีปุตฺต  เอวํ  กโตปการํ  ทุกฺขโต  โมเจตํุ  
น  วฏฏตีติ  วุตฺเต,   “สาธุ   ภนฺเต,  ปพฺพาเชสฺสามีติ  ตํ  พฺราหฺมณํ  ปพฺพาเชสิ  ฯ   
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แปล  โดยอรรถ 
 
 ๒.  ตสฺส   ภตฺตคฺเค   อาสนปริยนฺเต   อาสนํ   ปาปุณาติ,   ยาคุภตฺตาทีหิ    
กิลมติ  ฯ   เถโร  ตํ  อาทาย  จาริกํ  ปกฺกามิ,  อภิกฺขณํ  นํ  “อิทนฺเต  กตฺตพฺพํ,
อิทนฺเต  น  กตฺตพฺพนฺติ  โอวทิ  อนุสาสิ  ฯ  โส  สุวโจ  อโหสิ  ปทกฺขิณคฺคาหี;  
ตสฺมา  ยถานุสิฏํ  ปฏิปชฺชมาโน  กติปาเหเนว  อรหตฺตํ  ปาปุณิ  ฯ  เถโร  ตํ   
อาทาย  สตฺถุ  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  นิสีทิ ฯ  อถ  นํ  สตฺถา  ปฏิสนฺถารํ   
กตฺวา  อาห  “สุวโจ  นุ  โข   เต  สารีปุตฺต  อนฺเตวาสิโกติ ฯ  “อาม  ภนฺเต,   
อติวิย  สุวโจ,  กิสฺมิฺจิ  โทเส  วุจฺจมาเนป,  น  กุทฺธปุพฺโพติ  ฯ  “สารีปุตฺต   
เอวรูเป สทฺธิวิหาริเก  ลภมาโน  กิตฺตเก  คณฺเหยฺยาสีติ ฯ  “ภนฺเต  พหุเกป   
คณฺเหยยฺาเมวาติ  ฯ 
 อเถกทิวสํ  ธมฺมสภายํ  ภิกฺข ู  กถํ  สมุฏาเปสํุ  “สารีปุตฺตตฺเถโร  กิร   
กตฺู  กตเวที  กฏจฉฺภุกิขฺามตฺตํ  อปุการํ  สรตฺิวา  ทคุคฺตพฺราหมฺณํ  ปพพฺาเชส;ิ  
ราธตฺเถโรป  โอวาทกฺขโม  โอวาทกฺขมเมว  ลภีติ  ฯ  สตฺถา  เตสํ  กถํ  สุตฺวา  
“น  ภิกฺขเว  อิทาเนว,  ปุพฺเพป  สารีปุตฺโต  กตฺู  กตเวทีเยวาติ  วตฺวา  ตมตฺถํ  
ปกาเสตํุ   อิมํ   ทุกนิปาเต   อลีนจิตฺตชาตกํ    วิตฺถาเรตฺวา    กเถสิ  ฯ 
 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ๑-๒ 
แปล มคธเปนไทย 

 
แปล โดยพยัญชนะ 

 
 ๑. ไดยนิวา อ. พระราธะน้ัน เปนพราหมณผูถงึแลวซ่ึงยากในกรุงสาวัตถี 
ในกาลแหงตนเปนคฤหัสถ ไดเปนแลว ฯ  อ. ราธพราหมณนั้น คิดแลววา   
อ. เราจักเปนอยูในสำนักแหงภิกษุ ท.  ดังน้ี  ไปแลวสูวิหาร กระทำอยูซ่ึงภาคพ้ืน
ใหมีของเขียวไปปราศแลว  กวาดอยูซ่ึงบริเวณ   ถวายอยูซ่ึงวัตถุ ท. มีน้ำเปน
เคร่ืองลางซ่ึงหนาเปนตน อยูแลวในวิหาร ฯ  แม อ. ภิกษุ ท. สงเคราะหแลว  
ซ่ึงราธพราหมณน้ัน  แตวา อ.  ภิกษุ ท. ยอมไมปรารถนาเพ่ืออันยังราธพราหมณ
น้ันใหบรรพชา ฯ  อ. ราธพราหมณน้ัน เม่ือไมไดซ่ึงการบรรพชา  เปนผูผายผอม 
ไดเปนแลว  ฯ  
  ครั้งน้ัน ในวันหน่ึง  อ. พระบรมศาสดา  ทรงตรวจดูอยูซ่ึงโลกในกาล
อันเปนท่ีกำจัดเฉพาะซ่ีงมืด ทอดพระเนตรเห็นแลวซ่ึงพราหมณน้ัน ทรงใครครวญ
อยูวา อ. เหตุอะไรหนอแล ดังน้ี  ทรงทราบแลววา  อ. ราธพราหมณนั้นเปน
พระอรหันต จักเปน  ดังน้ี  เปนราวกะวาเสด็จเท่ียวไปอยูสูท่ีจาริกในวิหารใน
สมัยอันเปนท่ีส้ินไปแหงวัน เปน เสด็จไปแลวสูสำนักของพราหมณ  ตรัสแลว
วา  ดูกอนพราหมณ อ. ทานทำอยูซ่ึงอะไร ยอมเท่ียวไป ดังน้ี  ฯ อ. พราหมณ  
กราบทูลแลววา   ขาแตพระองคผูเจริญ อ.ขาพระองคกระทำอยูซ่ึงวัตรและวัตร
ตอบ แกภิกษุ ท.  ดังน้ี  ฯ อ. พระบรมศาสดาตรัสถามแลววา  อ. ทานยอมได 
ซ่ึงการสงเคราะหจากสำนักของภิกษุ ท. เหลาน้ันหรือ  ดังน้ี  ฯ  อ. พราหมณ
กราบทูลแลววา  ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาขา อ. อยางน้ัน  อ. ขาพระองค
ยอมไดซ่ึงวัตถุอันมีอาหารเปนประมาณ แตวา อ.ภิกษุ ท. เหลาน้ัน ยอมยัง 
ขาพระองคใหบรรพชาหามิได  ดังน้ี ฯ อ.พระบรมศาสดา ยังหมูแหงภิกษุ 
ใหประชุมพรอมแลวในเพราะเหตุเปนแดนมอบใหซ่ึงผลนี้ ตรัสถามแลว 
ซ่ึงความน้ัน  ตรัสถามแลววา  ดูกอนภิกษุ ท. อ.ใคร ๆ ผูระลึกถึงอยูซ่ึงคุณ 
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อันบุคคลพึงกระทำย่ิงของพราหมณนี้ มีอยูหรือ ดังน้ี ฯ อ. พระเถระชื่อวา 
สารีบุตร  กราบทูลแลววา  ขาแตพระองคผูเจริญ อ.ขาพระองคยอมระลึกถึงได  
อ. พราหมณนี้ ยังบุคคลใหถวายแลวซ่ึงภิกษาอันมีทัพพีหนึ่งเปนประมาณ  
อันอันบุคคลนำมาแลวเพ่ือตน แกขาพระองคผู เ ท่ียวไปอยูเพื่อกอนขาว  
ในกรุงราชคฤห อ. ขาพระองคยอมระลึกถึงไดซ่ึงคุณอันบุคคลพึงกระทำย่ิง
ของพราหมณนี้ ดังน้ี ฯ อ. พระเถระชื่อวาสารีบุตรน้ัน  ครั้นเม่ือพระดำรัสวา   
ดูกอนสารีบุตร ก็ อ. อันอันเธอยังพราหมณผูมีอุปการะอันตนกระทำแลวอยาง
นี้ใหพนจากความทุกข ยอมไมควรหรือ ดังน้ี อันพระบรมศาสดาตรัสแลว  
กราบทูลแลววา  ขาแตพระองคผูเจริญ  อ. ดีละ อ. ขาพระองคยังพราหมณนั้น
จักใหบรรพชา  ดังน้ี  ยังพราหมณนั้นใหบรรพชาแลว  ฯ 

 
แปลโดยอรรถ 

 
         ๒. อาสนะในลำดับสุดทายของอาสนะในโรงฉันยอมถึงพระราธะน้ัน  
เธอจึงลำบากดวยขาวยาคูและภัตเปนตน ฯ พระเถระพาเธอหลีกจาริกไป  
แนะนำพร่ำสอนเธอเนือง ๆ วา เธอควรทำส่ิงน้ี  เธอไมควรทำส่ิงน้ี ฯ พระราธะ
นั้นไดเปนผูวางาย  เต็มใจรับคำส่ังสอน ดังน้ัน จึงปฏิบัติตามคำท่ีพระเถระ
ส่ังสอน โดยกาลไมนานนัก กบ็รรลอุรหตัตผล ฯ พระเถระพาพระราธะน้ันไป 
ยังสำนักพระบรมศาสดา ถวายบังคมแลว นั่ง ฯ ลำดับน้ัน พระบรมศาสดา 
ทรงกระทำปฏิสันถาร  ตรัสกะพระสารีบุตรน้ันวา  สารีบุตร อันเตวาสิกของ
เธอเปนผูวางายหรือหนอแล ฯ พระเถระกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  
พระเจาขา เธอเปนผูวางายอยางย่ิง  แมเม่ือขาพระองคกลาวช้ีโทษอะไร ๆ  
เธอก็ไมเคยโกรธ ฯ พระศาสดาตรัสวา  สารีบุตร  เธอเม่ือไดสัทธิวิหาริกอยางน้ี  
พึงรับไดประมาณเทาไร ฯ พระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขาพระองคพึงรับไดแมจำนวนมากทีเดียว  ฯ   
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 ตอมาวันหน่ึง  ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา  ทราบวา   
พระสารีบุตรเถระเปนผูกตัญูกตเวที ระลึกถึงอุปการะเพียงภิกษาทัพพีเดียว 
ใหพราหมณผูตกยากบวช แมพระราธเถระ เปนผูอดทนตอคำสอน ไดพระ
อุปชฌายผูอดทนตอคำสอนเหมือนกัน ฯ พระบรมศาสดา ทรงสดับคำของ
ภิกษุเหลาน้ันแลว ตรัสวา  ภิกษุทั้งหลาย มิใชแตในบัดน้ีเทาน้ัน แมในกาลกอน 
พระสารีบุตรก็เปนผูกตัญูกตเวทีเหมือนกัน ดังน้ีเพื่อประกาศความน้ัน  
จึงตรัสอลีนจิตตชาดกน้ีในทุกนิบาตอยางพิสดาร  ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระศรีคัมภีรญาณ  สมฺมาปฺโ      วัดปากน้ำ                      เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี            ตรวจแก. 
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ประโยค ๑-๒ 
ปญหา บาลีไวยากรณ 

สอบ วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

๑.  จงเติมคำท่ีถูกตองลงในชองวาง  ดังตอไปน้ี 
  ก.  สระท่ีเปน..........................ชื่อ ครุ  มีเสียงหนัก ฯ 
  ข.  อักขระ ๘ ตัวน้ี คือ............................เกิดท่ีเพดาน  เรียกวา ตาลุชา ฯ 
๒. ทีฆะสนธิกิริโยปกรณ ในสระสนธิ แบงเปนเทาไร ฯ อะไรบาง ฯ 
 กึสูธ,  สทฺธีธ,  จูภยํ  จัดเปนอยางไหน ฯ 
๓. ศัพทที่มีวิธีแจกอยางหนึ่งตางหาก ซ่ึงเรียกวา กติปยศัพท นั้น ไดแกศัพท  
 อะไรบาง ฯ ศัพทไหนเปนทวิลิงค ฯ 
๔. กิริยาศัพทใด ชื่อเหตุกัมมวาจก ฯ มีอุทาหรณวาอยางไร ฯ และ  
 ในเหตุกัมมวาจกน้ี ลงปจจัยอะไรบาง ฯ 
๕. ปจจัยที่สำหรับประกอบกับนามกิตก แบงเปนกี่พวก ฯ แตละพวกมีปจจัย 
 อะไรบาง ฯ 
๖. จงบอกช่ือสมาสในรูปวิเคราะหตอไปน้ี 
  ก.  สมโณ  จ  พฺราหฺมณา  จ  สมณพฺราหฺมณา ฯ 
  ข.  สตฺโต  อิติ  สฺา  สตฺตสฺา ฯ 
  ค.  อสิ  หตฺเถ  ยสฺส  โส  อสิหตฺโถ  (โยโธ) ฯ  
  ฆ.  นครสฺส  สมีป  อุปนครํ  ฯ 
  ง.  สํสาเร  ทุกฺขํ  สํสารทุกฺขํ  ฯ 
๗. ในราคาทิตัทธิต  มีปจจัยเทาไร ฯ  อะไรบาง ฯ  ปุริโม, เตชสี,  ติกํ 
 ลงปจจัยอะไร ฯ  ในตัทธิตไหน ฯ 

 
ใหเวลา  ๓  ชั่วโมง. 
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เฉลย ประโยค ๑-๒ 
ปญหา บาลีไวยากรณ 

 
๑. ไดเติมคำท่ีถูกตองลงในชองวางดังตอไปน้ี 
         ก. สระท่ีเปนทีฆะลวน  และสระท่ีเปนรัสสะมีพยัญชนะสังโยคและ 
 นิคคหิตอยูเบ้ืองหลัง ชื่อ ครุ มีเสียงหนัก  ฯ 
              ข. อักขระ ๘  ตัวน้ี คือ  อิ  อี  จ  ฉ  ช  ฌ    ย  เกิดท่ีเพดานเรียกวา            
 ตาลุชา ฯ   
๒. ทีฆะสนธิกิริโยปกรณในสระสนธิ  แบงเปน  ๒ คือ ทีฆะสระหนาอยาง  ๑       
 ทีฆะสระหลังอยาง  ๑  ฯ   กึสูธ  จัดเปนทีฆะสระหนา  สทฺธีธ  จัดเปนทีฆะ 
 สระหลัง  จูภยํ   จัดเปนทีฆะสระหลัง   ฯ          
๓. ศัพทที่มีวิธีแจกอยางหน่ึงตางหากซ่ึงเรียกวา  กติปยศัพทนั้นไดแก  อตฺต   
 พฺรหฺม   ราช   ภควนฺตุ   อรหนฺต  ภวนฺต   สตฺถุ   ปตุ   มาตุ   มน   กมฺม     
 โค ฯ  ราช  อรหนฺต  ภวนฺต  มน  เปนทวิลิงค  ฯ 
๔.  กิริยาศัพทใด   กลาวส่ิงท่ีเขาใชใหบุคคลทำคือแสดงวาเปนกิริยาของส่ิงน้ัน       
 กิริยาศัพทนั้น  ชื่อเหตุกัมมวาจก ฯ มีอุทาหรณวา  สามิเกน  สูเทน  โอทโน   
 ปาจาปยเต  ขาวสุก  อันนาย  ใชพอครัว  ใหหุงอยู ฯ   และในเหตุกัมม- 
 วาจกน้ี ลงปจจัย  ๑๐   ตัว  คือ  อ  เอ  ย   ณุ  ณา   นา  ณฺหา   โอ    เณ    ณย    
 นั้นดวย  ลงเหตุปจจัย  คือ  ณาเป  ดวย  ลง  ย  ปจจัยกับท้ัง  อิ  อาคมหนา   
 ย  ดวย ฯ 
๕. ปจจัยที่สำหรับประกอบกับนามกิตกแบงเปน  ๓ พวก ฯ แตละพวกมีปจจัย  
 ดังน้ี   
  กิตปจจัยอยางน้ี     กฺวิ     ณี   ณฺวุ   ตุ  รู                              
  กิจจปจจัยอยางน้ี   ข   ณฺย 
             กิตกิจจปจจัยอยางน้ี   อ  อิ   ณ   ตเว    ติ    ตุ   ยุ    ฯ 
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๖. ไดบอกชื่อสมาสในรูปวิเคราะหตอไปน้ี 
  ก.  สมโณ  จ  พฺราหฺมโณ   จ   สมณพฺราหฺมณา   ชื่อ อสมาหาระ  
 ทวันทวสมาส  ฯ 
  ข. สตฺโต  อิติ สฺา สตฺตสฺา  ชื่อ สัมภาวนบุพพบท  กัมมธารย- 
 สมาส  ฯ 
  ค.  อส ิ หตฺเถ   ยสสฺ  โส   อสหิตฺโถ  (โยโธ)  ชือ่  ภนินาธิกรณพหพุพหิ-ิ  
 สมาส  ฯ 
  ฆ.  นครสฺส   สมีป   อุปนครํ  ชื่อ อุปสัคคปุพพกะอัพยยีภาวสมาส  ฯ 
  ง.  สํสาเร  ทุกฺขํ   สํสารทุกฺขํ  ชื่อ สัตตมีตัปปุริสสมาส  ฯ 
๗. ในราคาทิตัทธิต   มีปจจัย  ๑  ตัว  คือ  ณ    ฯ 
  ปุริโม   ลง    อิม     ปจจัย    ในชาตาทิตัทธิต 
  เตชสี    ลง    สี       ปจจัย    ในตทัสสัตถิตัทธิต 
             ติกํ    ลง    ก       ปจจัย    ในสังขยาตัทธิต   ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระศรีสุธรรมโมลี สมจิตฺโต วัดโมลีโลกยาราม    เฉลย  
สนามหลวงแผนกบาลี             ตรวจแก. 
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ประโยค ป.ธ. ๓ 
แปล มคธเปนไทย 

สอบ  วันที่ ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

แปล โดยพยัญชนะ 
 
           ๑. โส  (สุปฺปพุทฺโธ  สกฺโก)  กิร  อยํ  มม  ธีตรํ  ฉฑฺเฑตฺวา  นิกฺขนฺโต  
มม  ปุตฺตํ   ปพฺพาเชตฺวา  ตสฺส  เวริฏาเน  ิโต  จาติ  อิเมหิ  ทฺวีหิ  การเณหิ 
สตฺถริ  อาฆาตํ  พนฺธิตฺวา  เอกทิวสํ  นทานิสฺส  นิมนฺตนฏานํ  คนฺตฺวา  ภฺุชิตํุ  
ทสฺสามีติ  คมนมคฺคํ  ปทหิตฺวา  อนฺตรวีถิยํ  สุรํ  ปวนฺโต นิสีทิ ฯ  อถสฺส   
สตฺถริ  ภิกฺขุสงฺฆปริวุเต  ตํ  านํ  อาคเต  สตฺถา  อาคโตติ  อาโรเจสํุ ฯ  โส  อาห 
ปุรโต  คจฺฉถ  ตสฺส  วเทถ  นายํ  มยา  มหลฺลกตโรติ  นาสฺส  มคฺคํ  ทสฺสามีติ   
ปุนปฺปุนํ  วุจฺจมาโนป  ตเถว  วตฺวา  นิสีทิ ฯ  สตฺถา  มาตุลสฺส  สนฺติกา  มคฺคํ  
อลภิตฺวา  ตโต   นิวตฺติ ฯ  โสป  เอกํ  จารปุริสํ  เปเสสิ  คจฺฉ  ตสฺส  กถํ  สุตฺวา  
เอหีติ ฯ  สตฺถาป  นิวตฺตนฺโต  สิตํ  กตฺวา  อานนฺทตฺเถเรน  โก  นุ  โข   ภนฺเต  
สิตปาตุกมฺมสฺส  ปจฺจโยติ  ปุฏโ  อาห  ปสฺสสิ  อานนฺท  สุปฺปพุทฺธนฺติ ฯ   
ปสฺสามิ  ภนฺเตติ ฯ  ภาริยํ  เตน  กมฺมํ  กตํ  มาทิสสฺส  พุทฺธสฺส  มคฺคํ  อเทนฺเตน  
อิโต  สตฺตเม  ทิวเส  เหฏาปาสาเท  โสปาณปาทมูเล  ปวึ  ปวิสิสฺสตีติ ฯ   
จารปุริโส  ตํ  กถํ  สุตฺวา  สุปฺปพุทฺธสฺส  สนฺติกํ  คนฺตฺวา  กึ  เม  ภาคิเนยฺเยน   
นิวตฺตนฺเตน  วุตฺตนฺติ  ปุฏโ  ยถาสุตํ  อาโรเจสิ ฯ 
 

แปล  โดยอรรถ 
 
 ๒. โส  ตสฺส  วจนํ  สุตฺวา  นทานิ  มม  ภาคิเนยฺยสฺส  กถาโทโส  อตฺถิ  
อทฺธา  ยํ  โส  วทติ  ตํ  ตเถว  โหติ  เอวํ  สนฺเตป  นํ  อิทานิ  มุสาวาเทน   
นิคฺคณฺหิสฺสามิ   โส  หิ  มํ  สตฺตเม  ทิวเส  ปวึ  ปวิสิสฺสตีติ  อนิยเมน  อวตฺวา 
เหฏาปาสาเท  โสปาณปาทมูเล  ปวึ  ปวิสิสฺสตีติ  อาห  อิโตทานิ   ปฏายาหํ  
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ตํ  านํ  น  คมิสฺสามิ  อถ  นํ  ตสฺมึ  าเน  ปวึ  อปวิสิตฺวา  มุสาวาเทน   
นิคฺคณฺหิสฺสามีติ  ฯ  โส  อตฺตโน  อุปโภคชาตํ   สพฺพํ  สตฺตภูมิกสฺส  ปาสาทสฺส  
อุปริ  อาโรเปตฺวา  โสปาณํ  หราเปตฺวา  ทฺวารํ  ปทหาเปตฺวา  เอเกกสฺมึ  ทฺวาเร  
เทฺว  เทฺว   มลฺเล  เปตฺวา  สจาหํ  ปมาเทน  เหฏา  โอโรหิตุกาโม  โหมิ  
นิวาเรยฺยาถ  มนฺติ  วตฺวา  สตฺตเม  ปาสาทตเล  สิริคพฺเภ  นิสีทิ  ฯ  สตฺถา  ตํ  
ปวตฺตึ  สุตฺวา  ภิกฺขเว  สุปฺปพุทฺโธ  น  เกวลํ  ปาสาทตเล  เวหาสํ  อุปฺปติตฺวา  
อากาเส  วา  นิสีทตุ  นาวาย  วา  สมุทฺทํ   ปกฺขนฺทตุ  ปพฺพตนฺตรํ  วา  ปวิสตุ   
พุทฺธานํ  กถาย  ทฺวิธาภาโว   นาม  นตฺถิ  มยา  วุตฺตฏาเนเยว  โส  ปวึ   
ปวิสิสฺสตีติ  วตฺวา   อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺมํ  เทเสนฺโต  อิมํ  คาถมาห 
                               น   อนฺตลิกฺเข   น   สมุทฺทมชฺเฌ 
                                 น  ปพฺพตานํ   วิวรํ   ปวิสฺส 
                                 น  วิชฺชเต  โส   ชคติปฺปเทโส 
                                 ยตฺรฏิตํ   นปฺปสเหยฺย   มจฺจูติ  ฯ 
   
 
 

 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๓ 
แปล มคธเปนไทย 

 
แปล โดยพยัญชนะ 

 
 ๑. ไดยินวา  อ. เจาศากยะ พระนามวาสุปปพุทธะน้ัน  ทรงผูกแลว   
ซ่ึงความอาฆาต  ในพระศาสดา  ดวยเหตุ ท.  ๒  เหลาน้ี  คือ  อ. พระสมณะ 
ผูโคดมน้ี  ทิ้งแลว  ซ่ึงธิดา  ของเรา  เสด็จออกแลวดวย  ยังบุตร  ของเรา  
ใหบวชแลว  ต้ังอยูแลว ในานะแหงบุคคลผูมีเวร  ของบุตรของเราน้ันดวย  
ทรงดำริแลววา   อ. เรา  จักไมให  เพื่ออันเสด็จไป สูท่ีเปนท่ีนิมนตแลวจึงเสวย  
แกพระสมณะผูโคดมน้ัน ในกาลน้ี  ดังน้ี  ทรงปดแลว  ซ่ึงหนทางเปนท่ีเสด็จไป  
ประทับน่ังด่ืมอยูแลว  ซ่ึงสุรา  ในระหวางแหงถนน  ในวันหน่ึง  ฯ  ครั้งน้ัน  
คร้ันเม่ือพระศาสดา  ผูอันหมูแหงภิกษุแวดลอมแลว  เสด็จมาแลว  สูที่นั้น   
อ. ราชบุรุษ ท.  กราบทูลแลววา  อ. พระศาสดา  เสด็จมาแลว  ดังน้ี  แกเจา
ศากยะ พระนามวาสุปปพุทธะน้ัน  ฯ  อ. เจาศากยะ พระนามวาสุปปพุทธะน้ัน 
ตรัสแลววา อ.ทาน ท. จงไป  ขางหนา  อ. ทาน ท. จงกราบทูลวา อ. พระสมณะ
ผูโคดมน้ี  เปนผูแกกวา  กวาเรา  ยอมเปน  หามิได  ดังน้ี  แกพระสมณะผูโคดมน้ัน 
อ. เรา  จกัไมให  ซ่ึงหนทาง แกพระสมณะผูโคดมน้ัน ดังน้ี  แมผูอนัราชบุรษุ ท.  
กราบทูลอยู  บอย ๆ  ประทับน่ังตรัสแลว  เหมือนอยางน้ันน่ันเทียว ฯ   
อ. พระศาสดา ไมทรงไดแลว  ซ่ึงหนทาง  จากสำนัก  ของพระเจาลุง  เสด็จ
กลับแลว  จากท่ีนั้น  ฯ  อ. เจาศากยะ พระนามวาสุปปพุทธะแมนั้น  ทรงสงไป
แลว  ซ่ึงบุรุษผูเท่ียวไป  คนหน่ึง  ดวยพระดำรัสวา  อ. ทาน  จงไป  อ. ทาน  
ฟงแลว  ซ่ึงวาจาเปนเคร่ืองกลาว  ของพระสมณะ  ผูโคดมน้ัน  จงมา  ดังน้ี  ฯ  
แม  อ. พระศาสดา  เม่ือเสด็จกลับ  ทรงกระทำแลว  ซ่ึงการแยม  ผูอันพระเถระ
ชื่อวาอานนท  ทูลถามแลววา  ขาแตพระองคผู เจริญ  อ. อะไรหนอแล   
เปนปจจัย  แหงอันกระทำซ่ึงการแยมใหปรากฏ  ยอมเปน  ดังน้ี  ตรัสแลววา   
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ดูกอนอานนท  อ. เธอ  ยอมเห็น  ซ่ึงเจาศากยะ พระนามวาสุปปพุทธะหรือ  
ดังน้ี ฯ อ. พระเถระช่ือวาอานนท  กราบทูลแลววา  ขาแตพระองคผูเจริญ   
อ. ขาพระองค  ยอมเห็น ดังน้ี ฯ  อ. พระศาสดา  ตรัสแลววา  อ. กรรม อันหนัก  
อันเจาศากยะ พระนามวาสุปปพุทธะน้ัน  ผูไมทรงใหอยู  ซ่ึงหนทาง   
แกพระพุทธเจา  ผูเชนกับดวยเรา  กระทำแลว  อ. เจาศากยะ พระนามวา 
สุปปพุทธะน้ัน  จักเขาไป  สูแผนดิน ในท่ีใกลแหงเชิงแหงบันได ในภายใต
แหงปราสาท ในวันที่ ๗ แตวันนี้ ดังน้ี ฯ อ. บุรุษผูเที่ยวไป ฟงแลว ซ่ึงวาจา 
เปนเคร่ืองกลาวน้ัน ไปแลว สูสำนัก ของเจาศากยะพระนามวาสุปปพุทธะ  
ผูอันเจาศากยะ พระนามวาสุปปพุทธะน้ัน  ตรัสถามแลววา  อ. คำอะไร  
อันหลาน  ของเรา  ผูเม่ือกลับไป  ตรัสแลว  ดังน้ี  กราบทูลแลว  ซ่ึงคำอัน 
อันตนฟงแลวอยางไร ฯ 

 
แปล โดยอรรถ 

 
 ๒. เจาสุปปพุทธะน้ัน ไดสดับคำของจารบุรุษน้ันแลว  ตรัสวา บัดน้ี  
หลานของเรา จะมีการพูดผิด ก็หามิได,  คำท่ีเธอตรัส ตองเปนอยางน้ันแนแท, 
แมเม่ือเปนเชนน้ัน  คราวน้ี  เราจักจับผิดเธอ ดวยการพูดเท็จ, เพราะเธอไมตรัส
กะเรา โดยไมเจาะจงวา เจาสุปปพุทธะ จักถูกธรณีสูบ ในวันท่ี  ๗  (แต) ตรัสวา 
จักถูกธรณีสูบ ที่ใกลเชิงบันได ภายใตปราสาท, บัดน้ี ต้ังแตวันน้ีไป  เราจักไม
ไปท่ีนั้น, เม่ือเปนเชนน้ัน เราก็จักไมถูกธรณีสูบในท่ีนั้นแลวขมข่ีเธอ ดวยการ
พูดเท็จ ฯ  ทาวเธอ รับส่ังใหพวกมหาดเล็กขนเคร่ืองใชสอย ของพระองคท้ังหมด
ข้ึนไวบนปราสาท  ๗ ชั้น ใหชักบันไดออก  ใหปดประตู  ต้ังคนแข็งแรงไว 
ที่ประตู ประตูละ  ๒ คน ตรัสวา  ถาเราประสงคจะลงไปขางลาง ดวยความ
พลั้งเผลอ, พวกเจาพึงหามเราเสีย  ดังน้ีแลวประทับน่ังในหองอันเปนสิริ  
บนพื้นปราสาทช้ันท่ี ๗ ฯ 
            พระบรมศาสดา  ทรงสดับความเปนไปน้ันแลว  ตรัสวา  ภิกษุท้ังหลาย  
เจาสุปปพุทธะมิใชจะน่ังบนพ้ืนปราสาทอยางเดียว, (ตอให) เหาะข้ึนไป 
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สูเวหาส นั่งในอากาศก็ตาม, แลนเรือไปสูสมุทรก็ตาม, เขาไปซอกเขาก็ตาม, 
ธรรมดาวา พระดำรัสของพระพุทธเจาท้ังหลาย จะเปน ๒ไมมี, ทาวเธอจักถูก
ธรณีสูบในสถานท่ีเรากลาวไวนั่นแหละ เม่ือจะทรงสืบตออนุสนธิแสดงธรรม 
จึงตรัสพระคาถาน้ีวา 

 ผูที่ดำรงอยูกลางหาว  ผูที่ดำรงอยูทามกลางสมุทร 
 ผูที่เขาไปชองเขาดำรงอยู  พึงพนจากความตาย หามิได 
 สวนแหงแผนดินท่ีบุคคลดำรงอยู จะไมพึงถูกความตาย 
 ครอบงำ  ไมมี ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระธรรมรัตนดิลก  จิตฺตคุตฺโต  วัดสุทัศนเทพวราราม                        เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี                                                         ตรวจแก. 
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ประโยค ป.ธ. ๓ 
สัมพันธไทย 

สอบ  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

 เถโรป  สการณํ  สอุปมํ  กตฺวา  ตเทว  กมฺมฏานํ  อาจิกฺขิ  ฯ  โส  ปุนป  
อาคนฺตฺวา  กมฺมฏานสฺส  อสมฺปชฺชนภาวํ  กเถสิ  ฯ  เถโร  จินฺเตสิ  การโก  
ภกิขฺ ุ อตฺตนิ  วชิชฺมาเน  กามฉนฺทาทโย   วชิชฺมานาติ  อวิชชฺมาเน   อวชิชฺมานาติ 
จ  ชานาติ  อยฺจาป  ภิกฺขุ  การโก  โน  อการโก   ปฏิปนฺโน  โน  อปฺปฏิปนฺโน   
อหํ  ปเนตสฺส  อชฺฌาสยํ  น  ชานามิ  พุทฺธเวเนยฺโย  เอโส  ภวิสฺสตีติ  ตํ  อาทาย  
สายณฺหสมเย  สตฺถารํ  อุปสงฺกมิตฺวา  อยํ  ภนฺเต  มม  สทฺธิวิหาริโก   อิมสฺส  
มยา  อิมินา  การเณน  อิทํ   นาม  กมฺมฏานํ  ทินฺนนฺติ  สพฺพํ  ตํ  ปวตฺตึ   
อาโรเจสิ  ฯ 
 อถ  นํ  สตฺถา  อาสยานุสยาณํ  นาเมตํ  ปารมิโย  ปูเรตฺวา 
ทสสหสฺสโลกธาตํุ  อุนฺนาเทตฺวา  สพฺพฺุตํ  ปตฺตานํ  พุทฺธานํเยว  โหตีติ   
วตฺวา  กตรกุลา  นุ  โข  เอส  ปพฺพชิโตติ  อาวชฺชนฺโต  สุวณฺณการกุลาติ  ตฺวา  
อตีเต  อตฺตภาเว  โอโลเกนโฺต  ตสฺส  สุวณฺณการกุเลเยว  ปฏิปาฏิยา  นพิพฺตตฺานิ  
ปฺจ  อตฺตภาวสตานิ   ทิสฺวา  อิมินา  ทหเรน  ทีฆรตฺตํ  สุวณฺณการกมฺมํ  กโรนฺเตน 
กณฺณิการปุปฺผปทุมปุปฺผาทีนิ  กริสฺสามีติ  รตฺตสุวณฺณเมว  สมฺปริวตฺติตํ  อิมสฺส  
อสภุปฏกิลูกมฺมฏานํ  น  วฏฏติ  มนาปเมวสฺส   กมฺมฏานสปฺปายนฺติ  จนิเฺตสิ ฯ 

 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๓ 
สัมพันธไทย 

 
 ๑.  เถโร  สยกตฺตา  ใน  อาจิกฺขิ ๆ  อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก   ป ศัพท  
อเปกฺขตฺถ  เขากับ  เถโร   สการณํ  ก็ดี  สอุปมํ  ก็ดี  วิกติกมฺม  ใน  กตฺวา ๆ  
กิริยาวิเสสน  ใน  อาจิกฺขิ   ตํ  วิเสสน  ของ  กมฺมฏานํ   เอว ศัพท   อวธารณ  
เขากับ  ตํ   กมฺมฏานํ  อวุตฺตกมฺม  ใน  อาจิกฺขิ  ฯ 
 โส  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุ ๆ  สยกตฺตา  ใน  กเถสิ ๆ  อาขฺยาตบท   
กตฺตุวาจก    ปุน   กิริยาวิเสสน  ใน  กเถสิ   ป ศัพท  อเปกฺขตฺถ  เขากับ  ปุน    
อาคนฺตฺวา  ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  กเถสิ   กมฺมฏานสฺส  ภาวาทิสมฺพนฺธ   
ใน  อสมฺปชฺชน-   อสมฺปชฺชนภาวํ  อวุตฺตกมฺม  ใน  กเถสิ  ฯ 
 เถโร  สยกตฺตา  ใน  จินฺเตสิ  และ  อาโรเจสิ   ๆ  อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก   
“การโก  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุ ๆ  สยกตฺตา  ใน  ชานาติ  สองบท  ๆ  อาขฺยาตบท  
กตฺตุวาจก   อตฺตนิ  อาธาร  ใน  วิชฺชมาเน  ๆ  ก็ดี   กามฉนฺทาทโย  ก็ดี   วิเสสน   
ของ  นีวรณธมฺเม  (หรือ  กิเลเส) ๆ  อวุตฺตกมฺม  ใน  ชานาติ   วิชฺชมานา  สรูป  
ใน  อิติ ๆ ศัพท  อาการ  ใน  ชานาติ   อวิชฺชมาเน  วิเสสน  ของ  นีวรณธมฺเม   
(หรือ  กิเลเส) ๆ  อวุตฺตกมฺม  ใน  ชานาติ   อวิชฺชมานา  สรูป  ใน  อิติ ๆ ศัพท  
อาการ  ใน  ชานาติ  จ  สองศัพท  วากฺยสมุจฺจยตฺถ๑   เขากับ  อตฺตนิ  วิชฺชมาเน  
กามฉนฺทาทโย  วิชฺชมานาติ  ชานาติ   และ  อวิชฺชมาเน  อวิชฺชมานาติ  ชานาติ, 
 จ  ศัพท  สมฺปณฺฑนตฺถ   ภิกฺขุ  ส่ีบท๒   สยกตฺตา  ใน  โหติ  ส่ีบท ๆ   
อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก   อยํ  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุ   อป ศัพท  อเปกฺขตฺถ  เขากับ  
จ  การโก  วิกติกตฺตา  ใน  โหติ,   อยํ  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุ โน ศัพท   
ปฏิเสธนตฺถ๓   อการโก  วิกติกตฺตา  ใน  โหติ,   อยํ  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุ    
 ๑ สัมพันธวา  จ  สองศัพท  ปทสมุจฺจยตฺถ  เขากับ  อตฺตนิ  วิชฺชมาเน  กามฉนฺทาทโย   
วิชฺชมานาติ  และ  อวิชฺชมาเน  อวิชฺชมานาติ  ก็ได 
 ๒ อาจารยบางทาน ข้ึนประธานเพียงตัวเดียว 
 ๓ โน ศัพท ในท่ีนี้ ทั้ง  ๒  ศัพท สัมพันธเปน ปฏิเสธ ใน  โหติ  ก็ได 
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ปฏิปนฺโน  วิกติกตฺตา  ใน  โหติ,   อยํ  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุ  โน ศัพท   
ปฏิเสธนตฺถ   อปฺปฏิปนฺโน  วิกติกตฺตา  ใน  โหติ,   
 ปน ศัพท   วิเสสโชตก   อหํ  สยกตฺตา   ใน   ชานามิ   น ศัพท   ปฏิเสธ  
ใน   ชานามิ ๆ  อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก   เอตสฺส  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุโน ๆ   
สามีสมฺพนฺธ  ใน  อชฺฌาสยํ ๆ  อวุตฺตกมฺม  ใน  ชานามิ,   
 ภิกฺขุ  สยกตฺตา  ใน  ภวิสฺสติ ๆ  อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก   พุทฺธเวเนยฺโย  
วิกติกตฺตา  ใน  ภวิสฺสติ  เอโส  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุ   อิติ ศัพท  อาการ   
ใน  จินฺเตสิ   
 ตํ  วิเสสน  ของ  ภิกฺขํุ ๆ  อวุตฺตกมฺม  ใน  อาทาย ๆ  ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  
อุปสงฺกมิตฺวา  สายณฺหสมเย  กาลสตฺตมี  ใน  อุปสงฺกมิตฺวา  สตฺถารํ  อวุตฺตกมฺม  
ใน  อุปสงฺกมิตฺวา ๆ  ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  อาโรเจสิ 
 “ภนฺเต  อาลปน  อยํ  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุ ๆ  สยกตฺตา  ใน  โหติ ๆ   
อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก  มม  สามีสมฺพนฺธ  ใน  สทฺธิวิหาริโก ๆ  วิกติกตฺตา   
ใน  โหติ,   
 กมฺมฏานํ  วุตฺตกมฺม  ใน  ทินฺนํ   มยา  อนภิหิตกตฺตา  ใน  ทินฺน ํๆ   
กิตบท  กมฺมวาจก   อิมสฺส  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุโน ๆ  สมฺปทาน  ใน  ทินฺนํ    
อมิินา  วเิสสน  ของ  การเณน ๆ  เหตุ  ใน  ทินนฺ ํ  อทิ ํ วเิสสน  ของ  กมฺมฏานํ   
นาม ศัพท  สฺาโชตก  เขากับ  อิทํ   อิติ ศัพท  สรูป  ใน  สพฺพํ  ตํ  ปวตฺตึ   
สพฺพํ  ก็ดี  ตํ  ก็ดี  วิเสสน  ของ  ปวตฺตึ ๆ  อวุตฺตกมฺม  ใน  อาโรเจสิ  ฯ 
 อถ  กาลสตฺตมี  ใน  จินฺเตสิ   สตฺถา  สยกตฺตา  ใน  จินฺเตสิ ๆ   
อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก   นํ  วิเสสน  ของ  เถรํ ๆ  อกถิตกมฺม  ใน  วตฺวา    
“อาสยานุสยาณํ  สยกตฺตา  ใน  โหติ ๆ  อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก   นาม ศัพท  
สฺาโชตก  เขากับ  อาสยานุสยาณํ   เอตํ  วิเสสน  ของ  อาสยานุสยาณํ  
ปารมิโย  การิตกมฺม  ใน  ปูเรตฺวา ๆ  ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  อุนฺนาเทตฺวา    
ทสสหสฺสโลกธาตํุ  การิตกมฺม  ใน  อุนฺนาเทตฺวา ๆ  ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  ปตฺตานํ   
สพฺพฺุตํ  อวุตฺตกมฺม  ใน  ปตฺตานํ ๆ  วิเสสน  ของ  พุทฺธานํ ๆ  สมฺปทาน  ใน  
โหติ   เอว ศัพท  อวธารณ  เขากับ  พุทฺธานํ  อิติ ศัพท  อาการ  ใน  วตฺวา ๆ   
ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  อาวชฺชนฺโต   
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 “ภิกฺขุ  สยกตฺตา  ใน  ปพฺพชิโต ๆ  กิตบท  กตฺตุวาจก   กตรกุลา   
อปาทาน  ใน  ปพฺพชิโต  นุ  ศัพท  ปุจฺฉนตฺถ  โข ศัพท  วจนาลงฺการ   เอโส   
วิเสสน  ของ  ภิกฺขุ  อิติ ศัพท  อาการ  ใน  อาวชฺชนฺโต ๆ  อพฺภนฺตรกิริยา  ของ  
สตฺถา   
 “เอโส  วิเสสน  ของ  ภิกฺขุ ๆ  สยกตฺตา  ใน  ปพฺพชิโต ๆ  กิตบท   
กตฺตุวาจก  สุวณฺณการกุลา  อปาทาน  ใน  ปพฺพชิโต   อิติ ศัพท  อาการ  ใน   
ตฺวา ๆ  ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  โอโลเกนฺโต   อตีเต๔   วิเสสน  ของ  อตฺตภาเว ๆ  
อวุตฺตกมฺม  ใน  โอโลเกนฺโต ๆ  อพฺภนฺตรกิริยา  ของ  สตฺถา    ตสฺส  วิเสสน  
ของ  ภิกฺขุโน ๆ  สามีสมฺพนฺธ  ใน  อตฺตภาวสตานิ   สุวณฺณการกุเล  วิสยาธาร  
ใน  นิพฺพตฺตานิ   เอว ศัพท  อวธารณ  เขากับ  สุวณฺณการกุเล    ปฏิปาฏิยา  
ตติยาวิเสสน  ใน  นิพฺพตฺตานิ ๆ  ก็ดี  ปฺจ  ก็ดี  วิเสสน  ของ อตฺตภาวสตานิ ๆ  
อวุตฺตกมฺม  ใน  ทิสฺวา ๆ  ปุพฺพกาลกิริยา  ใน  จินฺเตสิ   
    “รตฺตสุวณฺณํ  วุตฺตกมฺม  ใน  สมฺปริวตฺติตํ   ทหเรน  อนภิหิตกตฺตา  ใน  
สมฺปริวตฺติตํ ๆ  กิตบท  เหตุกมฺมวาจก  (หรือ  กิตบท  กมฺมวาจก)   อิมินา  ก็ดี   
กโรนฺเตน  ก็ดี  วิเสสน  ของ  ทหเรน   ทีฆรตฺตํ  อจฺจนฺตสํโยค  ใน  กโรนฺเตน  
สุวณฺณการกมฺมํ  อวุตฺตกมฺม  ใน  กโรนฺเตน   ‘อหํ  สยกตฺตา  ใน  กริสฺสามิ ๆ  
อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก กณฺณิการปุปฺผปทุมปุปฺผาทีนิ   วิเสสน  ของ   
ปุปฺผานิ ๆ  อวุตฺตกมฺม  ใน  กริสฺสามิ   อิติ ศัพท  สรูป  ใน  จินฺตเนน ๆ  กรณ  
ใน  สมฺปริวตฺติตํ    เอว ศัพท  อวธารณ  เขากับ  รตฺตสุวณฺณํ, 
 อสุภปฏิกูลกมฺมฏานํ  สยกตฺตา  ใน  วฏฏติ   น ศัพท  ปฏิเสธ  ใน  
วฏฏติ ๆ  อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก   อิมสฺส  วิเสสน  ของ  ทหรสฺส ๆ  สมฺปทาน  
ใน  วฏฏติ,   มนาป  วิเสสน  ของ  กมฺมฏานํ ๆ  สยกตฺตา  ใน  โหติ ๆ   
อาขฺยาตบท  กตฺตุวาจก   เอว ศัพท  อวธารณ  เขากับ  มนาป   อสฺส  วิเสสน  
ของ  ทหรสฺส ๆ  สมฺปทาน  ใน  กมฺมฏานสปฺปายํ๕ ๆ  วิกติกตฺตา  ใน  โหติ    
อิติ ศัพท  อาการ  ใน  จินฺเตสิ  ฯ 
 
พระปฎกโกศล  มโนกโร     วัดปากน้ำ                     เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี             ตรวจแก. 
 ๔ สัมพันธเปน  กาลสตฺตมี  ก็ได 
 ๕ ทหรสฺส  สมฺปทาน  ใน  โหติ  ก็ได 
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ประโยค ป.ธ. ๓ 
บุรพภาค 

สอบ  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

จงแกตัวอักษร ยอหนา และจัดวรรคตอน ใหถูกตองตามสมัยนิยม 
 

ที่พศ๐๐๐/๐๖๒๕๙สำนักงานพระพุทธสาสนาแหงชาติตำบลศาลายาอำเภอ
พุทธมณทลจังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ๙ สิงหาคม๒๕๕๖ เร่ืองขอความรวมมือ
สนับสนุนกิจจะกรรม "งดด่ืมสุราแหงชาติ" ทำความดีถวายในหลวง นมัศการ
รองเจาคณะภาคทุกภาค ส่ิงท่ีสงมาดวยสำเนามติมหาเถรสมาคมคร้ังท่ีพิเศษ๙/
๒๕๕๖ ดวยสำนักเรขาธิการคณะรัดถมนตรีไดมีหนังสือดวนท่ีสุดท่ีนร๐๕๐๕
/ว๑๑๔ ลงวันที่๑๒กรกฏาคม๒๕๕๖แจงวารองนายกรัดถมนตรี(นายพงศเทพ 
เทพกาญจนา)ประทานกัมมการนะโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแหงชาติไดนำ
เรื่องขอความรวมมือสนับสนุนกิจจะกรรม"งดด่ืมสุราแหงชาติ ทำความดีถวาย
ในหลวง”ในชวงเขาพันษาเสนอตอคณะรัดถมนตรีเม่ือวันท่ี๙กรกฏาคม๒๕๕๖ซ่ึง
คณะรัดถมนตรีลงมติเห็นชอบและขอใหสำนักงานพระพุทธสาสนาแหงชาติ
ไดนำเสนอมหาเถรสมาคมพิจารนากำหนดแนวทางใหพระสงฆถือปฏิบัติใน
การประชาสัมพันใหประชาชนรดละเริกการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลโดย
ใหวัดเปนสูญกลางการลงนามปฎิญานตนงดด่ืมสุราในชวงเขาพันษา มหาเถร
สมาคมมีมติอนุมัดตามท่ีสำนักงานพระพุทธสาสนาแหงชาติเสนอรายระเอียด
ตามสำเนามติมหาเถรสมาคมท่ีแนบถวายมาพรอมน้ีจึงนมัศการมาเพ่ือโปรด
ทราบ ขอนมัศการดวยความเคารพอยางสูง นพรัตน เบญจวัฒนานันท(นาย
นพรัตน เบญจวัฒนานันท)ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธสาสนาแหงชาติ 
สำนักงานเรขาธิการมหาเถรสมาคม โทร./โทรสาร๐๒๔๔๑๔๕๔๗ 

 

ใหเวลา  ๑  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๓ 
บุรพภาค 

 
ที่ พศ ๐๐๐/๐๖๒๕๙               สำนักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ 

               ตำบลศาลายา  อำเภอพทุธมณฑล  
               จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 
       ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
เรื่อง ขอความรวมมือสนับสนุนกิจกรรม "งดด่ืมสุราแหงชาติทำความดี 
 ถวายในหลวง" 

นมัสการ   รองเจาคณะภาคทุกภาค 

ส่ิงท่ีสงมาดวย   สำเนามติมหาเถรสมาคม  ครั้งท่ี  พิเศษ ๙/๒๕๕๖  

 ดวยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือดวนท่ีสุดท่ี นร ๐๕๐๕/
ว ๑๑๔ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจงวา รองนายกรัฐมนตรี 
(นายพงศเทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมาธิการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
แหงชาติ ไดนำเรื่องขอความรวมมือสนับสนุนกิจกรรม "งดด่ืมสุราแหงชาติ 
ทำความดีถวายในหลวง" ในชวงเขาพรรษาเสนอตอคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๙
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบและขอใหสำนักงานพระพุทธ-
ศาสนาแหงชาติ  ไดนำเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณากำหนดแนวทางใหพระสงฆ
ถือปฏิบัติในการประชาสัมพันธใหประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล โดยใหวัดเปนศูนยกลางการลงนามปฏิญาณตนงดด่ืมสุราในชวง
เขาพรรษา  
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 มหาเถรสมาคมมีมติอนุมัติ ตามท่ีสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
เสนอ รายละเอียดตามสำเนามติมหาเถรสมาคมท่ีแนบถวายมาพรอมน้ี 

 จึงนมัสการมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
       ขอนมัสการดวยความเคารพอยางสูง  
                                      
                          นพรัตน เบญจวัฒนานันท 
                                                          (นายนพรัตน เบญจวัฒนานันท) 
                                              ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  
 
 
 
 
สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม  
โทร./โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๗ 
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ประโยค ป.ธ. ๓ 
ปญหา บาลีไวยากรณ 

สอบ  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗  
 

๑.   อักขระเชนไร ชื่อวา  พยัญชนะ ฯ  และคำวา “พยัญชนะ”  นั้น แปลวา 
 อยางไร ฯ  เฉพาะพยัญชนะอวรรคท้ัง ๘ ตัว  แตละตัวเกิดในฐานใดบาง ฯ 
๒. สนธิกิริโยปกรณ คืออะไร ฯ มีเทาไร ฯ อะไรบาง ฯ นทานาหํ เปนสนธิ 
 อะไร ฯ  ตัดและตออยางไร ฯ 
๓.  จงประกอบสังขยาแทนตัวเลขท่ีแสดงไว ใหถูกตองตามหลักไวยากรณ 
  ก.  ๓  อุปฺปลานิ  อุทเก  ชาตานิ  ฯ 
  ข.  ๑๙  นาริโย  นหานาย  นทึ  คตา  ฯ 
  ค.  ๒๓  กุมารานํ  อาจริโย  คามํ  ปวิฏโ ฯ 
  ฆ.  ๓๓  ชนานํ  ลาโภ  อุปฺปนฺโน  ฯ 
  ง.  ตสฺส (พุทฺธสฺส)  ขีณาสวานํ  ๑๐๐,๐๐๐ ปริวาโร ฯ 
๔. ในอาขยาต จัดวาจกไวเทาไร ฯ วาจกไหนลงปจจัยอะไร ฯ อวมฺเถ   
 ในคำวา “มาวมฺเถ   ปฺุสฺส”  ประกอบดวยเครื่องปรุงอะไรบาง ฯ 
๕. อนฺต  และ  มาน  ปจจัย  ในกิริยากิตก  ใชเหมือนกันและตางกันอยางไร ฯ 
 โลกานุกมฺปกา  (พุทฺธา), อุปฺปาโท  เปนรูปและสาธนะอะไร  จงต้ังวิเคราะห 
 มาดู ฯ 
๖. สมาสวาโดยช่ือ มีเทาไร ฯ  อะไรบาง  ฯ  อนิมิตฺโต (กาโล), อนฺตรามคฺคํ   
 เปนสมาสอะไร จงต้ังวิเคราะหมาดู ฯ 
๗. โคตตตัทธิต มีปจจัยเทาไร ฯ  อะไรบาง  ฯ  ปาสาณมยํ (วชิรํ), วีสติมํ(ทินํ), 
 มชฺฌิมา (ปฏิปทา) ลงปจจัยอะไร ฯ ในตัทธิตไหน ฯ จงต้ังวิเคราะหมาดู ฯ 
 

ใหเวลา  ๓  ชั่วโมง. 
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 เฉลย ประโยค ป.ธ. ๓ 
ปญหา บาลีไวยากรณ 

 
๑. อักขระท่ีเหลือจากสระ ๓๓ ตัว มี ก เปนตน มีนิคคหิตเปนท่ีสุด  
 ชื่อวาพยัญชนะ ฯ และคำวา “พยัญชนะ” นั้น แปลวา ทำเน้ือความ 
 ใหปรากฏ ฯ เฉพาะพยัญชนะอวรรคท้ัง ๘ ตัว แตละตัวเกิดในฐานดังน้ี คือ   
  ย  เกิดท่ีเพดาน  เรียกวา ตาลุโช 
  ร ฬ สองตัวน้ี เกิดท่ีศีรษะก็วา ที่ปุมเหงือกก็วา เรียกวา มุทฺธชา  
  ล ส สองตัวน้ี เกิดท่ีฟน เรียกวา ทนฺตชา 
  ว  เกิดใน ๒ ฐาน คือฟนและริมฝปาก เรียกวา ทนฺโตฏโช 
  ห เกิดในคอ เรียกวา กณฺโช ห ที่ประกอบดวยพยัญชนะ ๘ ตัว คือ  
  ณ น ม ย ล ว ฬ ทานกลาววาเกิดแตอก ที่ไมไดประกอบ เกิดในคอ 
 ตามฐานเดิมของตน  
  นิคคหิต เกิดในจมูก เรียกวา นาสิกฏานโช ฯ 
๒.  สนธิกิริโยปกรณ  คือ วิธีเปนอุปการะแกการทำสนธิ ฯ มี ๘ อยาง คือ  
 โลโป ลบ ๑ อาเทโส แปลง ๑ อาคโม ลงตัวอักษรใหม ๑ วิกาโร ทำใหผิด 
 จากของเดิม ๑ ปกติ ปรกติ ๑ ทีโฆ ทำใหยาว ๑ รสฺสํ ทำใหส้ัน ๑ สฺโโค   
 ซอนตัว ๑ ฯ  
  นทานาหํ เปนโลปสระสนธิ และทีฆสระสนธิ ตัดเปน น - อิทานิ - อหํ 
 ระหวาง น - อิทานิ สระ ๒ ตัว คือ สระหนาและสระหลัง มีรูปไมเสมอกัน   
 ลบสระหลัง คือ ลบ อิ ที่ อิทานิ ตอเปน นทานิ  ระหวาง นทานิ - อหํ  
 สระท้ังสอง คือ สระหนาและสระหลัง มีรูปไมเสมอกัน ลบสระหนา  
 คือ ลบ อิ ที่ นทานิ แลวทีฆะสระหลัง คือ อ ที่ อหํ ตอเปน นทานาหํ ฯ 
๓. ไดประกอบสังขยาแทนตัวเลขท่ีแสดงไว ใหถูกตองตามหลักไวยากรณ  
 ดังน้ี  
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  ก.  ตีณิ  อุปฺปลานิ  อุทเก  ชาตานิ ฯ 
  ข. เอกูนวีสติ  หรือ  เอกูนวีสํ  หรือ  อูนวีสติ  หรือ  อูนวีสํ  นาริโย   
 นฺหานาย  นทึ  คตา ฯ 
  ค. เตวีสติยา  หรือ  เตวีสาย  กุมารานํ  อาจริโย  คามํ  ปวิฏโ ฯ  
  ฆ. เตตฺตึสติยา  หรือ  เตตฺตึสาย  ชนานํ ลาโภ  อุปฺปนฺโน ฯ  
  ง. ตสฺส (พุทฺธสฺส)  ขีณาสวานํ  สตสหสฺสํ  ปริวาโร ฯ 
๔. ในอาขยาตจัดวาจกไว ๕ วาจก คือ กัตตุวาจก  กัมมวาจก  ภาววาจก  
 เหตุกัตตุวาจก  เหตุกัมมวาจก  ฯ   แตละวาจกลงปจจัยดังน้ี คือ  
  กัตตุวาจก ลงปจจัย  ๑๐  ตัว คือ อ  เอ  ย  ณุ  นา  ณา  ณฺหา  โอ  เณ  ณย 
  กัมมวาจก   ลง  ย   ปจจัย  กับท้ัง  อิ  อาคมหนา  ย  ดวย 
  ภาววาจก   ลง   ย   ปจจัย  
  เหตุกัตตุวาจก ลงปจจัย ๔ ตัว คือ  เณ  ณย  ณาเป  ณาปย ตัวใดตัวหนึ่ง 
  เหตุกัมมวาจก ลงปจจัย ๑๐ ตัวนั้นดวย ลงเหตุปจจัย คือ ณาเป ดวย  
 ลง ย ปจจัย กับท้ัง  อิ  อาคมหนา  ย  ดวย ฯ 
  อวมฺเถ  ประกอบดวยเครื่องปรุงดังน้ี   คือ   อว   บทหนา  มนฺ  ธาตุ        
 ลง  ย  ปจจัย  เอถ  วิภัตติหมวดสัตตมี  ปฐมบุรุษ   เอกวจนะ  แปลง   ย    
 กับท่ีสุดธาตุ  คือ  น  เปน  ฺ  สำเร็จเปน อวมฺเถ ฯ 
๕. อนฺต และ มาน ปจจัยในกิริยากิตก ใชเหมือนกันและตางกันอยางน้ี คือ  
 อนฺต และ มานะ ปจจัยทั้งสองตัวนี้ บอกปจจุบันนกาลเหมือนกัน  
 สวนท่ีตางกัน คือ อนฺต เปนปจจัยหมวดกิตปจจัย เปนได ๒ วาจก คือ  
 กัตตุวาจกและเหตุกัตตุวาจก สวน มาน เปนปจจัยหมวดกิตกิจจปจจัย  
 เปนไดทั้ง  ๕  วาจก  แตภาววาจกไมนิยมใช ฯ 
  โลกานุกมฺปกา (พุทฺธา) เปนกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ต้ังวิเคราะหวา  
 โลกํ  อนุกมฺปนฺตีติ  โลกานุกมฺปกา  (พุทฺธา)  
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  อุปฺปาโท  เปนภาวรูป  ภาวสาธนะ  ต้ังวิเคราะหวา  อุปฺปชฺชเตติ   
 อุปฺปาโท  หรือ  อุปฺปชฺชนํ  อุปฺปาโท  ฯ 
๖.    สมาสวาโดยชื่อมี ๖ อยาง  คือ  กมฺมธารโย ๑ ทิคุ  ๑  ตปฺปุริโส  ๑   
 ทวนฺทฺโว  ๑    อพฺยยีภาโว  ๑ พหุพฺพิหิ ๑  ฯ 
  อนิมิตฺโต (กาโล)  เปน นบุพพบท พหุพพิหิสมาส  ต้ังวิเคราะหวา   
 นตฺถิ  ตสฺส  นิมิตฺตนฺติ  อนิมิตฺโต  (กาโล)  ฯ 
  อนฺตรามคฺคํ  เปน  นิปาตปุพพกะ อัพยยีภาวสมาส  ต้ังวิเคราะหวา 
 มคฺคสฺส  อนฺตรา อนฺตรามคฺคํ ฯ 
๗. โคตตตัทธิต มีปจจัย ๘ ตัว คือ  ณ  ณายน  ณาน  เณยฺย  ณิ  ณิก  ณว  เณร ฯ 
  ปาสาณมยํ (วชิรํ) ลง มย ปจจัย ในปกติตัทธิต ต้ังวิเคราะหวา ปาสาเณน  
 ปกตํ ปาสาณมยํ (วชิรํ)  หรือ  ปาสาณสฺส  วิกาโร  ปาสาณมยํ  (วชิรํ)  
  วีสติมํ (ทินํ) ลง ม ปจจัย ในปูรณตัทธิต ต้ังวิเคราะหวา  วีสติยา  ปูรณํ  
 (ทินํ) หรือ วีสาย ปูรณํ (ทินํ) 
  มชฺฌิมา (ปฏิปทา) ลง อิม ปจจัย ในชาตาทิตัทธิต ต้ังวิเคราะหวา  
 มชฺเฌ  ภวาติ  มชฺฌิมา  (ปฏิปทา) ฯ   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเทพปริยัติมุนี เขมจารี  วัดทองนพคุณ      เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี                       ตรวจแก. 
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ประโยค ป.ธ. ๔ 
แปล ไทยเปนมคธ 

สอบ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

 ๑. ความพิสดารวา ภิกษุ ๒ รูป คือ พระวินัยธรรูป ๑ พระธรรมกถึก 
รูป ๑ มีบริวารรูปละ ๕๐๐ ไดพำนักอยูในโฆสิตาราม เมืองโกสัมพี ฯ ในท้ัง  
๒ รูปน้ัน วันหน่ึง พระธรรมกถึก ถายอุจจาระแลว คงน้ำชำระท่ีเหลือไวใน
ภาชนะเอาไวที่ซุมน้ำแลวออกไป ฯ ภายหลัง พระวินัยธร เขาไปท่ีซุมน้ำน้ัน 
เห็นน้ำน้ันแลว ออกมาถามพระธรรมกถึกนอกนี้วา ผูมีอายุ คุณเหลือน้ำไว 
หรือ ฯ พระธรรมกถึก. ใชครับ ทานผูมีอายุ ฯ พระวินัยธร. ก็ คุณไมรูถึงความ
เปนอาบัติในขอนี้เลยหรือ ฯ พระธรรมกถึก. ใชครับ ผมไมรูเลย ฯ พระวินัยธร. 
ชางเถิด ผูมีอายุ เปนอาบัติในขอนี้ ฯ พระธรรมกถึก. ถาเชนน้ัน ผมจักปลง 
อาบัตินั้น ฯ พระวินัยธร. ผูมีอายุ ก็ถาวา ขอนั้น คุณมิไดแกลง ทำ(ลวงละเมิด)
ลงไปเพราะขาดสติ อาบัติก็ไมมี ฯ พระธรรมกถึกน้ันไดเปนผูเห็นอาบัตินั้นวา
ไมเปนอาบัติแลว ฯ ฝายพระวินัยธรไดบอกแกพวกลูกศิษยของตนวา  
พระธรรมกถึกรูปน้ี แมตองอาบัติอยู ก็ไมรู ฯ ลูกศิษยของพระวินัยธรเหลาน้ัน 
พบพวกลูกศิษยของพระธรรมกถึกนั้นแลว ก็พากันพูดข้ึนวา พระอุปชฌาย 
ของพวกทาน แมตองอาบัติแลว ก็ยังไมรูวาเปนอาบัติ ฯ เหลาศิษยของ 
พระธรรมกถึกนั้น พากันไปแจงแกพระอุปชฌายของตนแลว ฯ พระธรรมกถึก
นั้น พูดข้ึนอยางน้ีวา พระวินัยธรรูปน้ี ครั้งกอนพูดวา ไมเปนอาบัติ แตมาบัดน้ี 
กลับพูดวา เปนอาบัติ พระวินัยธรน่ัน พูดเท็จ ฯ พวกลูกศิษยของพระธรรมกถึก
นั้น ก็ไปพูด(โตตอบ)วา พระอุปชฌายของพวกทาน พูดเท็จ ฯ ภิกษุทั้งสองฝาย
เหลาน้ัน กอความทะเลาะกันใหขยายตัวออกไป ดวยประการฉะน้ี ฯ 
 
 ๒. ภายหลัง พระวินัยธรสบโอกาส จึงไดลงอุกเขปนียกรรมแก 
พระธรรมกถึก ในขอหาที่มองไมเห็นอาบัติ ฯ นับแตนั้นมา แมพวกญาติโยม 
อุปฏาก ผูถวายปจจัยแกทานท้ังสองน้ัน ก็ได(แบงกัน)เปน ๒ ฝายแลว ฯ  
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พวกนางภิกษุณีผูรับโอวาทก็ดี พวกเทพยดาผูปกปกรักษาก็ดี พวกเทพยดา 
ผูสถิตอยูในอากาศ ผูเปนเพื่อนรวมเห็นเพื่อนรวมคบ ของเทพยดาเหลาน้ันก็ดี 
พวกปุถุชนทุกจำพวก ตลอดจนถึงแมพรหมโลก ได (แบง) เปน ๒ ฝายแลว ฯ 
ความโกลาหล อึกทึกคึกโครมเปนเสียงเดียวกัน ไดขยายไปจนถึงอกนิฏฐภพ ฯ 
 ภาพพระตถาคตอันพญาชางอุปฏฐากอยู ประทับอยู ณ ปารักขิตวัน
ไพรสณฑนั้น ไดแพรหลายทั่วชมพูทวีปแลว ฯ ตระกูลใหญ ๆ เปนตนอยางน้ี
คือ อนาถบิณฑิกเศรษี วิสาขามหาอุบาสิกา สงขาวจากพระนครสาวัตถี 
ถึงพระอานนทเถระวา พระคุณเจาขา ขอไดโปรดแสดงพระบรมศาสดา 
แกพวกเราดวยเถิด ฯ ฝายภิกษุ ๕๐๐ รูป ผูอยูในทิศ (ตาง ๆ) ออกพรรษาแลว 
ก็พากันไปหาพระอานนทเถระ รองขอวา ทานอานนท ธรรมีกถาเฉพาะ 
พระพักตรพระผูมีพระภาคเจา พวกเราไดสดับมานานนักแลว ขอโอกาสเถิด 
ทานอานนท พวกเราพึงไดสดับธรรมีกถาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา
ดวยเถิด ฯ พระเถระพาภิกษุเหลาน้ันไป ณ รักขิตวันไพรสณฑนั้นแลว  
ฉุกคิดวา การท่ีเราพรอมกับภิกษุประมาณเทาน้ี เขาไปเฝา ยังสำนัก 
พระตถาคตเจา ผูประทับอยูพระองคเดียวตลอดไตรมาส ไม (เปนการ) 
สมควรเลย ดังน้ีแลวจึงพักภิกษุเหลาน้ันไวขางนอก เขาไปเฝาพระบรมศาสดา
ลำพังผูเดียว ฯ พญาชางปาริไลยยกะ เห็นพระอานนทเถระน้ันแลว ถือทอนไม
วิ่งแลนเขาไปแลว ฯ พระบรมศาสดา ทอดพระเนตรแลว ตรัสวา หลีกไป  
ปาริไลยยกะ อยาหามเลย ภิกษุนั่น เปนพุทธอุปฏฐาก ฯ 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๔ 
แปล ไทยเปนมคธ 

 
 ๑. โกสมฺพิยํ  หิ  โฆสิตาราเม  ปฺจสตปฺจสตปริวารา  เทฺว  ภิกฺขู   
วิหรึสุ  วินยธโร  จ  ธมฺมกถิโก  จ  ฯ  เตสุ  ธมฺมกถิโก  เอกทิวสํ  สรีรวลฺชํ  
กตฺวา  อุทกโกฏเก  อาจมนอุทกาวเสสํ  ภาชเน  เปตฺวา  นิกฺขมิ  ฯ  ปจฺฉา  
วินยธโร  ตตฺถ  ปวิฏโ  ตํ   อุทกํ  ทิสฺวา  นิกฺขมิตฺวา  อิตรํ  ปุจฺฉิ  อาวุโส  ตยา  
อุทกํ   ปตนฺติ  ฯ  อาม  อาวุโสติ  ฯ  กึ  ปเนตฺถ  อาปตฺติภาวํ  น  ชานาสีติ  ฯ 
อาม  น  ชานามีติ  ฯ  โหตาวุโส  เอตฺถ  อาปตฺตีติ  ฯ  เตนหิ  ปฏิกฺกริสฺสามิ   
นนฺติ  สเจ  ปน  เต  อาวุโส  อสฺจิจฺจ  อสติยา   กตํ  นตฺถิ  อาปตฺตีติ  ฯ  โส   
ตสฺสา  อาปตฺติยา  อนาปตฺติทิฏิ   อโหสิ  ฯ  วินยธโรป  อตฺตโน  นิสฺสิตกานํ  
อยํ  ธมฺมกถิโก  อาปตฺตึ  อาปชฺชมาโนป  น  ชานาตีติ  อาโรเจสิ  ฯ  เต  ตสฺส   
นิสฺสิตเก  ทิสฺวา   ตุมฺหากํ  อุปชฺฌาโย  อาปตฺตึ  อาปชฺชิตฺวาป  อาปตฺติภาวํ  น  
ชานาตีติ  อาหํสุ  ฯ  เต  คนฺตฺวา  อตฺตโน  อุปชฺฌายสฺส  อาโรเจสํุ ฯ โส   
เอวมาห  อยํ  วินยธโร  ปุพฺเพ  อนาปตฺตีติ  วตฺวา  อิทานิ   อาปตฺตีติ  วทติ    
มุสาวาที  เอโสติ  ฯ  เต  คนฺตฺวา  ตุมฺหากํ  อุปชฺฌาโย   มุสาวาทีติ  กถยึสุ  ฯ   
เต  เอวํ  อฺมฺํ  กลหํ  วฑฺฒยึสุ  ฯ   
 
 ๒.  ตโต  วนิยธโร  โอกาสํ  ลภตฺิวา  ธมฺมกถิกสฺส  อาปตฺติยา  อทสฺสเน    
อุกฺเขปนียกมฺมํ  อกาสิ  ฯ  ตโต  ปฏาย  เตสํ  ปจฺจยทายกา  อุปฏากาป  เทฺว  
โกฏาสา  อเหสุํ ฯ โอวาทปฏิคฺคาหิกา  ภิกฺขุนิโยป  อารกฺขเทวตาป  ตาสํ  
สนฺทิฏสมฺภตฺตา   อากาสฏเทวตาป   ยาว   พฺรหฺมโลกาป  สพฺเพ  ปุถุชฺชนา  
เทฺว  ปกฺขา  อเหสุ ํ ฯ  ยาว   อกนฏิภวนา    เอกนินนฺาทํ  โกลาหลํ   อคมาสิ  ฯ 
 ตถาคตสฺส  ตตฺถ  หตฺถินาเคน  อุปฏิยมานสฺส  วสนภาโว  สกล-
ชมฺพุทีเป   ปากโฏ   อโหสิ  ฯ   สาวตฺถีนครโต   อนาถปณฺฑิโก   วิสาขา   มหา-
อุปาสิกาติ   เอวมาทีนิ   มหากุลานิ   อานนฺทตฺเถรสฺส   สาสนํ   ปหิณึสุ   สตฺถารํ   
โน   ภนฺเต   ทสฺเสถาติ  ฯ  ทิสาวาสิโนป  ปฺจสตา   ภิกฺขู   วุตฺถวสฺสา   อานนฺทตฺเถรํ   
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อุปสงฺกมิตฺวา   จิรสฺสุตา   โน   อาวุโส   อานนฺท   ภควโต   สมฺมุขา   ธมฺมีกถา      
สาธุ   มยํ   อาวุโส  อานนฺท   ลเภยฺยาม   ภควโต   สมฺมุขา   ธมฺมีกถํ    
สวนายาติ   ยาจึสุ ฯ  เถโร   เต   ภิกฺขู   อาทาย   ตตฺถ   คนฺตฺวา   เตมาสํ    
เอกวิหาริโน   ตถาคตสฺส   สนฺติกํ   เอตฺตเกหิ   ภิกฺขูหิ   สทฺธึ   อุปสงฺกมิตํุ  
อยตฺุตนฺติ   จนิเฺตตฺวา   เต   ภกิขฺ ู  พห ิ  เปตฺวา   เอกโกว   สตฺถาร ํ  อปุสงฺกมิ  ฯ  
ปาริเลยฺยโก   ตํ   ทิสฺวา   ทณฺฑกํ   อาทาย    ปกฺขนฺทิ  ฯ  สตฺถา  โอโลเกตฺวา  
อเปหิ   ปาริเลยฺยก   มา   นิวารยิ   พุทฺธุปฏาโก   เอโสติ  อาห  ฯ 
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ประโยค ป.ธ. ๔ 
แปล มคธเปนไทย 

สอบ  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

      ๑. ตสฺมา  อิมํ  สุคโตวาทมนุสฺสรตา  คหฏเน  กาลกตฺาตกานํ  
พลิกมฺมมฺป  ปาณาติปาตาทิวิรเหน   กตฺตพฺพเมวาติ ฯ   
 อิติ  ภรณาทิอุปฏานํ  ปาปนิวารณกลฺยาณนิเวสนสิปฺปสิกฺขาปน-
ปฏิรูปทารสํโยชนทายชฺชทานวเสน  ปฺจวิธทิฏธมฺมิกหิตเหตุโต  มงฺคลํ  ฯ 
เตน  วุตฺตํ  อิเมหิ  โข  คหปติปุตฺต  ปฺจหิ  าเนหิ  ปุตฺเตน  ปุรตฺถิมา  ทิสา  
มาตาปตโร   ปจฺจุปฏิตา   ปฺจหิ  าเนหิ  ปุตฺตํ  อนุกมฺปนฺติ  ปาปา  นิวาเรนฺติ 
กลฺยาเณ   นิวาเสนฺติ  สิปฺป  สิกฺขาเปนฺติ  ปฏิรูเปน  ทาเรน  สํโยเชนฺติ  สมเย  
ทายชฺชํ   นิยยฺาเทนฺติ   อิเมหิ  โข  คหปติปุตฺต  ฯเปฯ  อนุกมฺปนฺตีติ  ฯ 
       ตตฺถ  ปาปา  นิวาเรนฺตีติ  เอตฺถ  ปาปโต  นิวารณํ  นาม อนาคตวิสยํ ฯ 
สมฺปตฺตวตฺถุโตป  หิ  นิวารณํ  วีติกฺกเม  อนาคเต  เอว  สิยา  น  วตฺตมาเน  
นพิพฺตติฺตา  ปน  ปาปกิรยิา  ครหณมตฺตปฏิการา  ฯ  เตนฏกถายํ   ปาณาติปาตาทีนํ 
ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกมาทีนวํ  วตฺวา  ตาต  มา  เอวรูป  กรีติ  นิวาเรนฺติ  กตมฺป 
ครหนฺตีติ วุตฺตํ ฯ กลฺยาเณ  นิเวเสนฺตีติ  อนาถปณฺฑิโก  วิย  กสฺสปพุทฺธกาเล 
มิตฺตวินฺทุกสฺส  มาตา  วิย  จ  ลฺจํ  ทตฺวาป  สีลสมาทานาทีสุ  นิเวเสนฺติ  
ปติฏาเปนฺติ ฯ 
 
 ๒. เอวํ  วุตฺตปฺปการํ  มาตาปตโร  อนวชฺชเมว  สิปฺป  สิกฺขาเปนฺติ ฯ   
ปฏิรูเปนาติ   กุลสีลรูปโภคปริวาราทีหิ   อนุรูเปน   อนุจฺฉวิเกน   ทาเรน ฯ 
        สมเย  ทายชฺชํ  นิยฺยาเทนฺตีติ  สมเย  ธนํ  เทนฺติ ฯ  ตตฺถ  จ  นิจฺจสมโย  
กาลสมโยติ   เทฺว   สมยา  ฯ   ตตฺถ   นจิจฺภโูต   สมโย   นจิจฺสมโย   อภณฺิหกรณกาโล ฯ 
อภิณฺหตฺโถ  หิ  อยํ   นิจฺจสทฺโท  นิจฺจปฺปหํสิโตตฺยาทีสุ  วิย  ฯ  ยุตฺตปฺปตฺตกาโล  
เอว  สมโย  กาลสมโย ฯ  ตตฺถ  อุฏาย  สมุฏาย   อิมํ   คณฺห   อยนฺเต   
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ปริพฺพโย  โหตุ   อิมินา   กุสลํ   กโรหีติ   เทนฺตา   นิจฺจสมเย   เทนฺติ  นาม ฯ  
สิขาปนอาวาหวิวาหาทิสมเย  เทนฺตา  กาลสมเย  เทนฺติ  นาม ฯ  เอตฺถ   
สิขาปนํ   ทารกกาเล   อาวาหวิวาหํ   ปุตฺตธีตูนํ  โยพฺพนปตฺตกาเล ฯ  อปจ  
ปจฺฉิมกาเล  มรณมฺเจ  นิปนฺนสฺส   อิมินา  กุสลํ  กโรหีติ  เทนฺตาป  สมเย   
เทนฺติ   นาม ฯ  อิติ  ภรณาทิวเสน   เต   อุปฏหนฺโต   ปาปนิวารณาทิหิตํ    
ปฏิลภติ   ตสฺมา   เต  ตถาป  อุปฏาตพฺพา   ว  ฯ 
 มาตาปตโรป  หิ  ภรณาทีนิ  านานิ  สมฺปสฺสนฺตา   ปุตฺตํ   ปฏเนฺติ  ฯ 
 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๔ 
แปล มคธเปนไทย 

 
 ๑.  เพราะฉะน้ัน  คฤหัสถผูระลึกถึงโอวาทของพระสุคตน้ี  จึงควรทำ 
แมพลีกรรมเพ่ือหมูญาติผูทำกาละแลว ดวยการเวนจากปาณาติบาตเปนตน 
โดยแทแล ฯ 
 ดังน้ัน การบำรุงมีการเล้ียงเปนตน  ชื่อวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุแหง
ประโยชนเกื้อกูลในปจจุบัน ๕ อยาง  คือ หามจากความช่ัว ๑ ใหต้ังอยู 
ในความดี ๑ ใหศึกษาศิลปวิทยา ๑  หาคูครองท่ีสมควรให ๑ ใหทรัพย ๑ ฯ  
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา  ดูกอนคฤหบดีบุตร  มารดาบิดา  
ผูเปนทิศเบ้ืองหนา อันบุตรบำรุงดวยฐานะ  ๕  เหลาน้ีแล  ยอมอนุเคราะหบุตร
ดวยฐานะ ๕ คือ หามจากความช่ัว ๑ ใหต้ังอยูในความดี ๑ ใหศึกษาศิลปวิทยา ๑  
หาคูครองท่ีสมควรให ๑ มอบทรัพยใหในสมัย ๑  ดูกอนคฤหบดีบุตร    
มารดาบิดาผูเปนทิศเบ้ืองหนาอันบุตรบำรุงดวยฐานะ  ๕  เหลาน้ีแลวแล ฯลฯ     
ยอมอนุเคราะห ดังน้ี ฯ 
       บรรดาฐานะ  ๕  เหลาน้ัน  ในฐานะท่ี  ๑  วา  ปาปา  นิวาเรนฺติ  นี้  บัณฑิต
พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี ชื่อวาการหามจากความช่ัวมีเรื่องที่เปนอนาคตเปน 
อารมณ ฯ ความจริง การหามแมจากวัตถุท่ีประจวบเขา พึงมีไดในเม่ือการลวง
ละเมิด ยังไมมาถึงเทาน้ัน ไมพึงมีได ในเม่ือการลวงละเมิดเปนไปอยู สวนการ
ทำความช่ัวที่บุตรใหเกิดแลว ก็มีเพียงการถูกตำหนิเปนเครื่องตอบสนอง ฯ 
เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถา  พระอรรถกถาจารย  จึงกลาวไววา  มารดาบิดา
กลาวโทษของบาปธรรมมีปาณาติบาต เปนตน ในปจจบุนัและในสัมปรายภพแลว 
กลาวหามวา พอคุณ อยาทำอยางน้ีเลยบาง ยอมตำหนิ ความช่ัวที่ลูกทำแลว 
บาง ฯ ในฐานะท่ี ๒ วา กลฺยาเณ นิเวเสนฺต  ิ บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังน้ี  มารดา
บิดา แมใหรางวัลแลว ยังบุตรใหต้ังอยู คือใหดำรงอยูในกุศลกิจท้ังหลายมีการ
สมาทานศีลเปนตน เหมือนอยางอนาถบิณฑิกเศรษฐี และมารดาของมิตตวินทุกะ
ในกาลของพระพุทธเจาทรงพระนามวากัสสปะ ฉะน้ัน ฯ        
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 ๒. มารดาบิดา ยังบุตรใหศึกษาแตศิลปวิทยาอันหาโทษมิไดนั่นเทียวมี
ประการดังกลาวแลว  ดวยประการฉะน้ี ฯ ในฐานะท่ี  ๔  วา ปฏิรูเปน    บัณฑิตพึง 
ทราบวินิจฉัยดังน้ี ดวยภรรยาที่สมควร  คือคูควรกันดวยสกุล  มรรยาท รูป 
โภคะ  และบริวารเปนตน ฯ 
        ในฐานะท่ี  ๕  วา  สมเย  ทายชฺช  นิยฺยาเทนฺติ  บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย
ดังน้ี   บิดามารดา   ยอมใหทรัพยในสมัย ฯ ก็ในคำวา  สมเย  นั้น สมัยมี  ๒  
คือ  นิจจสมัย  ๑  กาลสมัย  ๑  ฯ บรรดาสมัยทั้ง  ๒  นั้น  สมัยเปนนิตย  ชื่อวา   
นิจจสมัย  คือกาลเปนท่ีทำเนือง ๆ ฯ  ก็  นิจฺจ  ศัพทนี้  มี  อภิณฺห  เปนอรรถ   
ดุจ  นิจฺจ  ศัพทในประโยคท้ังหลายมีวา  มีดโกนอันชางกัลบกสะบัดเนือง ๆ 
ฉะน้ัน ฯ  สมัยคือกาลท่ีถึงความเหมาะสม  ชื่อวา  กาลสมัย ฯ บรรดาสมัยท้ัง  
๒ นั้น  บิดามารดา เม่ือใหคำแนะนำวา  เจาจงลุกขึ้น  ขยันหม่ันเพียร รับเอา
ทรัพยนี้   ทรัพยนี้ จงเปนตนทุน ของเจา  เจาจงทำกุศลดวยทรัพยนี้  ชื่อวาให
ในนิจจสมัย ฯ เม่ือใหในสมัย มีสมัยไวจุก อาวาหมงคลและวิวาหมงคลเปนตน  
ชื่อวา  ใหในกาลสมัย ฯ  ในกาลสมัยนี้  การไวจุก   ยอมมีในเวลาเปนเด็ก  
อาวาหมงคลและวิวาหมงคล  ยอมมีในเวลาท่ีบุตรธิดาถึงความเปนหนุมสาว  ฯ 
อีกอยางหน่ึง บิดา มารดา  แมเม่ือใหคำแนะนำแกบุตรผูนอนบนเตียงเปนท่ีตาย
ในปจฉิมกาลวา  เจาจงทำกุศลดวยโภคะน้ี  ชื่อวาใหในสมัย ฯ  บุตรบำรุงบิดา
มารดาท้ัง  ๒ น้ันอยู  ดวยสามารถฐานะมีการเล้ียงเปนตน  ยอมกลับไดประโยชน
เก้ือกูลมีการหามจากความช่ัวเปนตน ดวยประการฉะน้ี เพราะฉะน้ัน   
บิดามารดาท้ัง   ๒  นั้นอันบุตรควรบำรุงแมอยางน้ันโดยแท ฯ 
       แทจริง แมบิดามารดา เม่ือเห็นฐานะท้ังหลายมีการเล้ียงเปนตน จึงปรารถนา
บุตร  ฯ 
 
 
 
พระธรรมปริยัติโมลี  อินฺทปฺโ  วัดบพิตรพิมุข     เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี            ตรวจแก. 
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สอบ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

 ๑. พระบรมศาสดาทรงใครครวญวา สำหรับกุลบุตรเหลาน้ี บาตร 
และจีวรที่สำเร็จดวยฤทธิ์ จักมาไหมหนอแล ทรงทราบวา กุลบุตรเหลาน้ี  
ได(เคย)ถวายจีวรพันผืนแกพระปจเจกพุทธเจาพันองค ทั้งได(เคย) ถวายจีวร
สองหม่ืนผืนแกภิกษุสองหม่ืนรูป ในกาลแหงพุทธเจาพระนามวากัสสปะ  
ไมนาอัศจรรยเลย บาตรและจีวรสำเร็จดวยฤทธ์ิลอยมาเอง เพื่อกุลบุตรเหลาน้ี 
ดังน้ีแลว ทรงเหยียดพระหัตถขวาพลางตรัสวา ทานท้ังหลายจงเปนภิกษุมาเถิด 
ทานท้ังหลายจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทำท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด ฯ ทันใด
นั่นเอง ทั้งหมดน้ัน เปนราวกะวาพระเถระผูมีพรรษาตั้ง ๑๐๐ ครองบริขาร ๘ 
เหาะข้ึนเวหาส กลบัลงมาถวายบังคมพระบรมศาสดาน่ังอยูแลว ฯ ฝายพวกพอคา
นั้น ไปยังราชตระกูลแลว แจงเจาหนาท่ีใหกราบทูลขาวท่ีพระราชาทรงสง 
(ฝาก)ไปแลว เม่ือพระเทวีรับส่ังวา เขามาได เขาไปถวายบังคมแลว ไดยืนอยู  
ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง ฯ ลำดับน้ัน พระเทวี สอบถามพอคาเหลาน้ันวา พอคุณ
ท้ังหลาย พวกทานพากันมาเพราะเหตุ(ธุระ)อะไรหรือ ฯ พอคา. พวกขาพระองค 
ถูกพระราชาสง(ตัว)มายังสำนักของพระองค นัยวา ขอจงพระราชทานทรัพย
สามแสนแกพวกขาพระองคดวย ฯ พระเทวี.  พอคุณท้ังหลาย พวกทานพูดมาก
เกินไปกระมัง พวกทานทำความดีอะไรถวายพระราชานักหรือ พระองค 
ทรงพอพระทัยในผลงานอะไรของพวกทาน ถึงกับรับส่ังใหพระราชทาน 
พระราชทรัพยถึงขนาดน้ี ฯ พอคา. พระเทวี ความดีอะไรอื่น พวกขาพระองค 
ก็มิไดทำ เพียงแตไดกราบบังคมทูลขาวแดพระราชา ฯ พระเทวี. พอคุณท้ังหลาย  
ก็พวกทานสามารถจะบอกแกเราบางไดไหม ฯ พอคา. สามารถบอกได  
พระเจาขา ฯ พระเทวี. ถากระน้ัน บอกมาเถิด พอคุณท้ังหลาย ฯ พอคา.  
พระเจาขา พระพุทธเจาทรงอุบัติข้ึนแลวในโลก ฯ ฝายพระนาง พอสดับคำน้ัน
แลว มีพระสรีระอันปติถูกตองแลว โดยน้ันกอนน่ันแล ทรงกำหนดอะไร ๆ  
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ไมไดถึง ๓ ครั้ง ในคร้ังท่ี ๔ สดับบทวา พุทฺโธ แลวจึงรับส่ังวา พอคุณท้ังหลาย 
ในเพราะบทน้ี พระราชา(รับส่ัง)พระราชทานอะไรนะ ฯ พอคา. ทรัพยหนึ่ง
แสน พระเจาขา ฯ พระเทวี. พอคุณท้ังหลายเอย พระราชาทรงสดับขาว 
เห็นปานฉะน้ีแลวพระราชทานทรัพยหนึ่งแสนแกพวกทาน (ช่ือวา) ทรงกระทำ
ไมสมกันเลย แตเราจะใหทรัพยแกพวกทานสามแสน ในเพราะของกำนัล 
อันขัดสนของเรา มีขาวอะไรอื่นอีกไหมท่ีพวกทาน(อยาก)แจง ฯ พวกพอคา
กราบทูลขาวอื่นอีกวา ขาวอยางน้ีแลอยางน้ี ฯ 
 
 ๒. พระนางรับส่ังใหพวกภริยาของเหลาอมาตยเขาเฝาแลวมีพระราช
เสาวนีย วา แมนางท้ังหลาย สามีของพวกเขาพากันไปดวยหมายใจวา จักบวช
พรอมกับพระราชา พวกเจาจักทำอยางไร ฯ เหลาภริยา. พวกเขาสงขาวอะไร 
ถึงพวกหมอมฉันบาง เพคะ ฯ พระเทวี. ฟงวา พวกเขาสละสมบัติของตน ๆ  
ใหแกพวกเจาแลว นัยวา พวกเจาจงใชสอยสมบัตินั้นตามใจชอบเถิด ฯ  
เหลาภรยิา.  กพ็ระนางจักทรงทำอยางไรเลา เพคะ ฯ พระเทว.ี แมนางท้ังหลายเอย 
ทีแรก พระราชาทรงสดับขาวคราว ทั้งท่ีประทับยืนอยูในหนทาง ทรงบูชา
พระรัตนตรัยดวยพระราชทรัพยสามแสน ทรงสละราชสมบัติดุจกอนน้ำลาย 
เสด็จออกไปดวยหมายพระทัยวา จักบวช สวนเราไดฟงขาวพระรัตนตรัยแลว 
บูชาพระไตรรัตนดวยทรัพยเกาแสน ก็แล ชื่อวา สมบัตินี้ มิไดเปนเหตุนำ 
ทุกขมาเฉพาะแกพระราชาเทาน้ัน แมแกเรา ก็เปนเหตุนำทุกขมาเชนกัน ใครจัก
คุกเขา เอาปากอมกอนน้ำลายท่ีพระราชาทรงบวนทิ้งแลวได เราไมตองการ
สมบัติ แมเราก็จักไปบวชเฉพาะพระบรมศาสดา (เชนกัน) ฯ 
 
 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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 ๑.  สตฺถา   อาคมิสฺสติ   น ุ  โข   อเิมสํ   กลุปตฺุตานํ   อทิธิฺมยปตฺตจีวรนติฺ  
อุปธาเรนฺโต   อิเม   กุลปุตฺตา   ปจฺเจกพุทฺธสหสฺสสฺส   จีวรสหสฺสํ  อทํสุ   
กสฺสปพุทฺธกาเล   วีสติยา   ภิกฺขุสหสฺสานํป   วีสติ   จีวรสหสฺสานิ  อทํสุ      
อนจฺฉริยํ   อิเมสํ   อิทฺธิมยปตฺตจีวราคมนนฺติ   ตฺวา  ทกฺขิณหตฺถํ   ปสาเรตฺวา   
เอถ   ภิกฺขโว   จรถ   พฺรหฺมจริยํ   สมฺมา  ทุกฺขสฺส   อนฺตกิริยายาติ   อาห  ฯ   เต   
ตาวเทว   อฏปริกขฺารธรา   วสฺสสติกตฺเถรา   วยิ   หตฺุวา   เวหาสํ   อพภฺคฺุคนฺตฺวา   
ปจฺโจโรหตฺิวา   สตฺถาร ํ  วนฺทตฺิวา   นสีิทสุึ  ฯ   เตป   วาณิชกา   ราชกลุ ํ  คนฺตฺวา   
รฺา   ปหิตสาสนํ   อาโรจาเปตฺวา   เทวิยา    อาคจฺฉนฺตูติ   วุตฺเต   ปวิสิตฺวา   
วนฺทิตฺวา   เอกมนฺตํ   อฏํสุ ฯ   อถ   เน   เทวี   ปุจฺฉ ิ   ตาตา   กึการณา    
อาคตตฺถาติ  ฯ   มยํ   รฺา   ตุมฺหากํ   สนฺติก ํ  ปหติา   ตีณิ   กริ   โน   สตสหสฺสานิ   
เทถาติ  ฯ   ตาตา   อติพหุํ   ภณถ   กึ   ตุมฺเหหิ    รฺโ   กตํ   กิสฺมึ   โว   ราชา   
ปสนฺโน   เอตฺตกํ   ธนํ   ทาเปสีติ   ฯ   เทวิ   น   อฺํ   กิฺจิ   กตํ   รฺโ   ปน   
สาสนํ   อาโรจยิมฺหาติ  ฯ  สกฺกา   ปน   ตาตา   มยฺหํป   อาโรเจตุนฺติ  ฯ    
สกฺกา   เทวีติ   ฯ   เตนหิ   ตาตา   วเทถาติ  ฯ   เทวิ   พทฺุโธ   โลเก   อปุปฺนฺโนติ   ฯ   
สาป   ตํ   สุตฺวา   ปุริมนเยเนว   ปติยา   ผุฏสรีรา   ติกฺขตฺตํุ   กิฺจิ   อสลฺลกฺเขตฺวา 
จตุตฺถวาเร   พทุโฺธติ   ปทํ   สุตวฺา   ตาตา   อมิสฺมึ   ปเท   รฺา   ก ึ  ทินนฺนฺติ  ฯ   
สตสหสฺสํ   เทวีติ   ฯ   ตาตา   นานุจฺฉวิกํ    รฺา   กตํ   เอวรูป   สาสนํ   สุตฺวา   
ตุมฺหากํ   สตสหสฺสํ   ททมาเนน   อหํ   หิ   โว   มม   ทุคฺคตปณฺณากาเร   ตีณิ   
สตสหสฺสานิ  ทมฺมิ  อปรํ  ตุมฺเหหิ  กึ  อาโรจิตนฺติ  ฯ  อิทฺจิทฺจาติ    
อปรานิป   เทฺว   สาสนานิ   อาโรเจสํุ   ฯ 
 
 ๒.  สา   เตสํ   ภริยาโย   ปกฺโกสาเปตฺวา   อมฺมา   ตุมฺหากํ   สามิกา    
รฺา   สทฺธึ   ปพฺพชิสฺสามาติ   คตา   ตุมฺเห   กึ   กริสฺสถาติ  ฯ   กึ   ปน   เตหิ   
อมฺหากํ   สาสนํ   ปหิตํ   เทวีติ  ฯ  เตหิ   กิร   อตฺตโน   สมฺปตฺติ   ตุมฺหากํ    
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วิสฺสฏา   ตุมฺเห   กิร   ตํ   ยถารุจิยา   ปริภฺุชถาติ  ฯ   ตุมฺเห   ปน   เทวิ   กึ   
กริสฺสถาติ  ฯ   อมฺมา   โส   ตาว   ราชา   สาสนํ   สุตฺวา   มคฺเค   ิตโกว   ตีหิ  
สตสหสฺเสหิ   ตีณิ   รตนานิ   ปูเชตฺวา   เขฬปณฺฑํ   วิย   สมฺปตฺตึ   ปหาย   
ปพฺพชิสฺสามีติ   นิกฺขนฺโต   มยา   ปน   ติณฺณํ   รตนานํ   สาสนํ   สุตฺวา   ตีณิ   
รตนานิ   นวหิ   สตสหสฺเสหิ   ปูชิตานิ   น   โข   ปเนสา   สมฺปตฺติ   นาม    
รฺโเยว   ทุกฺขา   มยฺหํป   ทุกฺขาเยว   โก   รฺโ   ฉฑฺฑิตํ   เขฬปณฺฑํ   
ชนฺนุเกหิ   ปติฏหตฺิวา   มุเขน   คณฺหิสฺสติ   น   มยฺหํ   สมฺปตฺติยา   อตฺโถ   
อหํป   สตฺถารํ   อุทฺทิสฺส   คนฺตฺวา   ปพฺพชิสฺสามีติ  ฯ 
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ประโยค ป.ธ. ๕ 
แปล มคธเปนไทย 

สอบ  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

 ๑.  กาโลติ  ภิกฺขูนํ  โภชนกาโล  อธิปฺเปโต ฯ โส  จ  สพฺพนฺติเมน  
ปริจฺเฉเทน มชฺฌนฺติโก ฯ เตเนวสฺส ปทภาชเน  วิกาโล  นาม  มชฺฌนฺติเก  
วีติวตฺเต ยาว อรุณุคฺคมนาติ วุตฺตํ ฯ  ิตมชฺฌนฺติโกป  กาลสงฺคหํ  คจฺฉติ ฯ  
ตโต ปฏาย ปน ขาทิตํุ   วา ภฺุชิตํุ  วา  น  สกฺกา  สหสา  ปวิตํุ  สกฺกา  ภเวยฺย  
กุกฺกุจฺจเกน  ปน น กตฺตพฺพนฺติ  วิกาลโภชนสิกฺขาปทวณฺณนา ฯ  อรุณุคฺคมนโต 
ปฏาย  ยาว  มชฺฌนฺติกา  อยํ  พุทฺธาทีนํ  อริยานํ อาจิณฺณสมาจิณฺโณ โภชนสฺส  
กาโล  ตทฺโ  วิกาโลติ   พฺรหฺมชาลจูฬหตฺถิปโทปมอุโปสถสุตฺตฏีกา ฯ 
 ภฺุชิตพฺพตฺเถน  โภชนํ  ยาคุภตฺตาทิ  สพฺพํ  ยาวกาลิกวตฺถุ ฯ  ยถา จ  
รตฺตูปรโตติ เอตฺถ รตฺตึ โภชนํ รตฺตีติ  อุตฺตรปทโลเปน วุจฺจติ  เอวเมตฺถ  
โภชนชฺโฌหรณํ  โภชนนฺติ ฯ  วิกาเล  โภชนํ  วิกาลโภชนนฺติ มหาขนฺธกฏีกา ฯ 
        วิกาลตา ยาวกาลิกตา อชฺโฌหรณนฺติ อิมาเนตฺถ ตีณิ องฺคานีติ  
กงฺขาวิตรณี ฯ  วิกาลโภชนสฺส  จตฺตาริ  องฺคานิ  วิกาโล  ยาวกาลิกํ  อชฺโฌหรณํ 
อนุมฺมตฺตกตาติ ฯ  เอเตนานุสาเรน  เสสานมฺป  องฺควิภาโค  เวทิตพฺโพติ  
ขุทฺทกปาวณฺณนา  ฯ 
       อนุมฺมตฺตกตาติ เจตํ สุนฺทรํ ฯ วุตฺตฺเหตํ ภควตา  อนาปตฺติ   
อุมฺมตฺตกสฺสาติ ฯ  นจฺจคีตาทิสตฺตมงฺคมฺปน  ขุทฺทกปาพฺรหฺมชาลาทิวณฺณนายํ 
วิตฺถารโต  โอโลเกตพฺพํ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  นจฺจาทีนิ หิ อตฺตนา ปโยเชตํุ  
วา ปเรหิ ปโยชาเปตุํ วา  ปยุตฺตานิ  ปสฺสิตํุ  วา  เนว  ภิกฺขูนํ  น  ภิกฺขุนีนํ   
วฏฏนฺตีติ  พฺรหฺมชาลอุโปสถสุตฺตวณฺณนา ฯ ทสฺสนกมฺยตาย อุปสงฺกมิตฺวา 
ปสฺสโตเอว  เจตฺถ  วีติกฺกโม  โหติ  ฯ  ิตนิสินฺนสยโนกาเส  ปน  อาคตํ  
คจฺฉนฺตสฺส  วา  อาปาถคตํ  ปสฺสโต  สิยา  สงฺกิเลโส  น  วีติกฺกโมติ   
ขุทฺทกปาวณฺณนา ฯ 
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 ๒.  มฺจปฺปฏิปาทกา  ตุ  มนุสฺสงฺคุเลน อฏงฺคุลเมว วฏฏติ ฯ  เตนาห 
เสนาสนกฺขนฺธเก  น  ภิกฺขเว  อุจฺจา  มฺจปฺปฏิปาทกา   ธาเรตพฺพา  โย  ธาเรยฺย  
อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺส ฯ  อนุชานามิ   ภิกฺขเว  อฏงฺคุลปรมํ  มฺจปฺปฏิปาทกนฺติ ฯ 
ตพฺพณฺณนายฺจ  มนุสฺสานํ  ปมาณงฺคุลเมว  อฏงฺคุลนฺติ  วุตฺตํ ฯ 
       อิติ  สมจตุรสฺสอาสนฺทิกโต  อฺํ  มฺจปํ  วิทตฺถฺยาธิกมุฏิรตนโต
อธิกุจฺจปาทกํ  อฏงฺคุลโต  อธิกุจฺจปฺปฏิปาทโก  มฺโจ  จ  อุจฺจาสยนํ  นาม ฯ 
อุจฺจํ วา โหตุ อนุจฺจํ  วา  มฺจปํ  อกปฺปยปฺปจฺจตฺถรณตฺถตํ  ตํ  มหาสยนํ  
นาม ฯ  ตทุภยํ น  วฏฏติ ฯ  เตน  ขุทฺทกปาวณฺณนายํ   ตทุภยมฺป  สาทิยโต  น 
เกนจิ  ปริยาเยน  วฏฏตีติ  วุตฺตํ ฯ  อกปฺปยปฺปจฺจตฺถรณฺหิ มฺจปตฺถตเมว  
น วฏฏติ   นาฺํ  ฯ  เตน  ธมฺมิกสุตฺตวณฺณนายํ    ฉมายมฺปน  โคณกาทิสนฺถตายป 
วฏฏตีติ  วุตฺตํ  ฯ  ยสฺมา  ปน  อาธาเร  ปฏิกฺขิตฺเต  ตทาธารา  กิริยา  ปฏิกฺขิตฺตา ว 
โหติ  ตสฺมา  อุจฺจาสยนมหาสยนา  อิจฺเจว  วุตฺตํ ฯ  อตฺถโต  ปน  ตทุปโภคภูต-
นิสชฺชานิปชฺชเนหิ  วิรติ  ทสฺสิตาติ  ทฏพฺพาติ  พฺรหฺมชาลอุโปสถสุตฺตฏีกา ฯ 
 
 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๕ 
แปล มคธเปนไทย 

 
 ๑. อรรถกถาวิกาลโภชนสิกขาบทวา  ในบทวา กาโล ทานประสงคเอา
กาลเปนท่ีฉันของภิกษุทั้งหลาย ฯ ก็ กาลน้ัน โดยกำหนดอยางต่ำสุด คือเวลา
เท่ียง ฯ เพราะเหตุนั้นน่ันแล ในบทภาชนะแหงสิกขาบทน้ัน พระอุบาลีจึงกลาว
วา  เม่ือเวลาเท่ียงลวงไป จนถึงอรุณข้ึน เวลาน้ี จัดเปนวิกาล ฯ แมเวลาเท่ียงตรง 
ก็ถึงการสงเคราะหเขาในกาล ฯ แต นับต้ังแตเท่ียงตรงน้ันไป ภิกษุไมสามารถ
จะขบเค้ียวหรือฉันได  พึงสามารถจะด่ืมโดยทันทีได แตภิกษุผูมีความรังเกียจ 
ไมควรทำ ฯ  ฎีกาพรหมชาลสูตร จูฬหัตถิปโทปมสูตรและอุโบสถสูตร วา  
นับแตอรุณข้ึนจนถึงเท่ียงวัน นี้ จัดเปนเวลาฉันท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย 
มีพระพุทธเจาเปนตนส่ังสมอบรมมาแลว เวลาอ่ืนจากน้ันไป เปนเวลาวิกาล ฯ  
 ฎีกามหาขันธกะวา วัตถุ ท่ีชื่อวาโภชนะ เพราะอรรถวาเปนของอัน
บุคคลพึงบริโภค ไดแก วัตถุที่เปนยาวกาลิกทุกอยางมีขาวตมและขาวสวย
เปนตน ฯ  เหมือนอยางวา การบริโภคในเวลากลางคืนในคำวา รตฺตูปรโต  
นี้  ทานกลาววา รตฺติ  เพราะลบบทหลังเสีย ฉันใด การกลืนกินโภชนะในคำวา 
วิกาลโภชนา นี้ ทานก็กลาววา โภชน ํ เพราะลบบทหลัง ฉันน้ัน ฯ การบริโภค
ในเวลาวิกาล ชื่อวา วิกาลโภชน ฯ                                     
 อรรถกถากังขาวิตรณี วา ในวิกาลโภชนสิกขาบทน้ี  มีองค ๓ เหลาน้ี 
คือ ความท่ีเวลาเปนวิกาล ๑ ความท่ีวัตถุเปนยาวกาลิก ๑  การกลืนกิน ๑ ฯ 
อรรถกถาขุททกปาฐะวา องคของวิกาลโภชนะ มี ๔ คือ เวลาวิกาล ๑ วัตถุเปน
ยาวกาลิก ๑  การกลืนกิน ๑  ความเปนผูมิใชคนบา ๑ ฯ  การจำแนกองคแมแหง
สิกขาบทท้ังหลายท่ีเหลือ  ก็พึงทราบโดยทำนองน้ี ฯ 
 ก็ องควา ความเปนผูมิใชคนบา นั่น ถูกตอง ฯ สมจริงดังพระดำรัสท่ี
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูบา ฯ สวนองคที่ ๗  
มีนัจจคีตะเปนตน พึงตรวจดูโดยพิสดาร  ในอรรถกถาขุททกปาฐะและ 
พรหมชาลสตูรเปนตน ฯ ในองคที ่๗ มีนจัจคีตะเปนตนน้ี  มีความยอดังตอไปนี ้ 
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 อรรถกถาพรหมชาลสูตรและอรรถกถาอุโบสถสูตร วา ก็ การจัดหา
ดวยตัวเองก็ดี การใชใหคนอ่ืนจัดหาก็ดี ซ่ึงการละเลนมีการฟอนรำเปนตน 
หรือการดูการละเลนมีการฟอนรำเปนตนท่ีเขาจัดหามาแสดง ไมเหมาะแกภิกษุ 
ไมเหมาะแกภิกษุณีทั้งหลายเลย ฯ  
 อรรถกถาขุททกปาฐะวา ก็ เม่ือเขาไปดวยมุงหมายจะดู แลวดูอยูนั่นแล 
ความละเมิดในสิกขาบทน้ี จึงมี ฯ แต เม่ือดูการละเลนมีการฟอนรำเปนตน 
ซ่ึงมาในโอกาสท่ีตนยืน นั่ง และนอนก็ดี หรือกำลังเดินไป มองเห็นการละเลน
มีการฟอนรำเปนตนซ่ึงมาสูคลองจักษุเขาก็ดี เปนเพียงความเศราหมอง  
ไมจัดเปนการละเมิด ฯ 
 
 ๒. สวน เชิงรองเทาเตียง ๘ นิ้ว โดยน้ิวมนุษยเทาน้ัน จึงควร ฯ  เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสไวในเสนาสนะขันธกะวา ภิกษุทั้งหลาย  
ภิกษุไมพึงใชเชิงรองเทาเตียงสูง  ภิกษุใดใชสอย  ภิกษุนั้นตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตเชิงรองเทาเตียง ๘ น้ิวเปนอยางย่ิง ฯ สวน ในอรรถกถา
เสนาสนะขันธกะน้ัน ทานกลาววา  ๘  นิ้ว คือ นิ้วขนาดของมนุษยนั่นแล ฯ  
 เพราะเหตุนั้น เตียงและต่ัง อื่นจากอาสันทิ(มาน่ัง)ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสเทากัน  
มีเทาสูงเกินกวาศอกกำกับอกีคืบหน่ึง  และเตียงท่ีมีเชงิรองเทาสูงเกินกวา ๘ นิว้  
ชื่อวา ที่นอนสูง ฯ  เตียงและต่ัง ที่ปูลาดดวยเครื่องปูลาดอันเปนอกัปปยะ จะสูง
ก็ตาม ไมสูงก็ตาม เตียงและต่ังน้ัน ชื่อวา ท่ีนอนใหญ ฯ  ที่นอนสูงและท่ีนอน
ใหญทั้ง ๒ นั้น ไมควร ฯ  เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถาขุททกปาฐะ ทานจึงกลาว
วา ที่นอนสูงและท่ีนอนใหญทั้ง ๒ นั้น ยอมไมควร โดยปริยายไร ๆ แกภิกษุ 
ผูยินดี ฯ ก็ เครื่องปูลาดท่ีเปนอกัปปยะ ที่ปูลาดไวบนเตียงและต่ังน่ันแล  
ไมควร แตอยางอ่ืน จะไมควรก็หามิได ฯ เพราะเหตุนั้น ในอรรถกถา 
ธัมมิกสูตร ทานจึงกลาวไววา  การท่ีจะนอนบนพ้ืนแมที่ปูลาดดวยพรมเปนตน 
ควรอยู ฯ  
 ฎีกาพรหมชาลสูตรและอุโบสถสูตรวา  ก็ เพราะเม่ือที่รองอันพระองค
ทรงหามแลว กิริยาท่ีใชสอยท่ีรองน้ัน ก็เปนอันทรงหามแลวแท ฉะน้ัน พระองค 
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จึงตรัสวา อุจฺจาสยนมหาสยนา  ดังน้ี  ฯ  แต (เม่ือวา)โดยความ   การงดเวนจาก
การน่ังการนอนอันเปนการใชสอยท่ีนอนสูง ที่นอนใหญนั้น พึงเห็นวา  
ทรงแสดงไวแลว ฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระพรหมโมลี  ธมฺมรตโน      วัดปากน้ำ        เฉลย   
สนามหลวงแผนกบาลี                ตรวจแก. 
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ประโยค ป.ธ. ๖ 
แปล  ไทยเปนมคธ 

สอบ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

 ๑. ชาวเมืองประชมุกันแลวกราบทลูพระเจาแผนดินวา ขาแตมหาราชเจา 
ในพระนครนี้ เกิดภัย ๓ อยางข้ึนแลว กอนแตนี้เวียนมาถึงรัชกาลที่ ๗ ไมเคย
เกิดช่ือวาภัยแบบน้ีเลย เพราะวา ในรัชกาลของพระเจาแผนดินผูทรงธรรม
ท้ังหลาย  จะไมเกิดภัยแบบน้ี ฯ พระเจาแผนดิน รับส่ังใหจัดประชุมชาวพระนคร
ในทองพระโรงแลวตรัสวา ถา ภาพท่ีไมต้ังอยูในธรรมของเรามีอยูไซร  
พวกทาน จงตรวจสอบดูถึงพฤติกรรมน้ันเถิด ฯ ชาวเมืองไพศาลี ตางชวยกัน
ตรวจสอบดูประเพณีทุกอยาง ไมพบขอเสียหายอะไร ๆ ของพระเจาแผนดิน 
จึงกราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา พระองคไมมีขอเสียหาย(อันใด)จึงปรึกษากัน
วา ภัยของพวกเราน้ี จะพึงถึงความสงบไดอยางไรหนอแล ฯ บรรดาคน 
เหลาน้ัน เม่ือบางพวกเสนอวา ภัย จะพึงถึงความสงบได ดวยการบัดพลี  
ดวยการบวงสรวง ดวยการทำสิ่งอันเปนมงคล ทุกคน จึงชวยกันทำพิธีนั้น 
(ครบ) แมทุกวิธี ก็ยังไมสามารถปองกันได ฯ พวกอื่นพากันพูดอยางน้ีวา  
ครูทั้งหกมีอานุภาพมาก พอเมื่อครูท้ังหกมาในท่ีนี้แลว ภัยก็จะพึงระงับไป ฯ 
อีกพวกหนึ่ง เอยขึ้นมาวา พระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก 
ดวยวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก ทรงแสดง
ธรรมแกสัตวทุกหมูเหลา เม่ือพระองคเสด็จมา ณ ที่นี้ ภัยเหลาน้ี จะถึงความ
สงบไดแน ฯ ชาวพระนครแมทั้งหมด ยินดี(กับ)ขอเสนอของคนเหลาน้ัน  
จึงพูดข้ึนมาวา บัดเด๋ียวนี้ พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ ที่ไหนหนอแล ฯ  
ก็ในเวลาน้ัน เม่ือใกลจะถึงวันเขาพรรษาแลว พระบรมศาสดา ประทานคำ
ปฏิญญาแกพระเจาพิมพิสารแลวเสด็จประทับอยูในพระเวฬุวัน ฯ 
 
 ๒. ก็ โดยสมัยน้ัน เจาลิจฉวีพระนามวามหาลิ ผูบรรลุโสดาปตติผล
พรอมกับพระเจาพิมพิสาร ในสมาคมของพระเจาพิมพิสาร ประทับน่ังอยูแลว
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ใกลบริษัทน้ัน ฯ ชาวเมืองไพศาลี ตระเตรียมเครื่องบรรณาการใหญหลวง  
สงเจาลจิฉวพีระนามวามหาลแิละบตุรของทานท่ีปรกึษาราชสำนกั โดยขอรองวา 
ทานท้ังสอง ตกลงกะพระเจาพิมพิสารแลวทูลนิมนตพระบรมศาสดาเสด็จมา
ในพระนครน้ี ฯ ทานท้ังสองน้ันไปแลวถวายเคร่ืองบัณณาการแดพระราชา  
ทูลใหทรงทราบถึงเร่ืองราวน้ันแลวขอรองวา มหาราชเจา ขอพระองค  
ไดโปรดสงเสด็จพระบรมศาสดาไปยังพระนครแหงขาพระองคบาง ฯ  
พระราชาตรัสวา พวกทานน่ันแล จงรูเอาเองเถิด ไมทรงรับรอง(คำขอ)แลว ฯ 
ทานเหลาน้ัน พากันไปเฝาพระบรมศาสดา ถวายบังคมแลว ทูลขอรองวา 
พระพุทธเจาขา ในเมืองไพศาลีเกิดภัย ๓ อยางข้ึนแลว ภัยเหลาน้ัน เม่ือพระองค
เสด็จไป จักสงบได ขออัญเชิญเสด็จเถิด พระพุทธเจาขา จักไป(ดวยกัน) ฯ  
พระบรมศาสดา สดับคำของทานเหลาน้ันแลว ทรงใครครวญดู ก็ทรงทราบวา 
ในพระนครไพศาลี เม่ือเราสวดรัตนสูตร ความคุมครองจักแผไปทั่วแสนโกฏิ
จักรวาล ในเวลาจบพระสูตร การบรรลุธรรมจักมีแกสัตวแปดหม่ืนส่ีพัน  
และภัยทั้งหลายน้ัน ก็จักสงบไป จึงทรงรับคำ(นิมนต)ของทานเหลาน้ัน ฯ  
พระเจาพิมพิสาร ทรงสดับวา ขาววา พระศาสดาทรงรับ(นิมนต) การเสด็จไป
เมืองไพศาลี รบัส่ังใหแถลงขาวท่ัวพระนคร เขาไปเฝาพระบรมศาสดา ทลูถามวา 
พระองครบั(นมินต) การเสด็จไปเมืองไพศาลีหรอืพระพทุธเจาขา เม่ือพระพทุธองค
ตรัสวา ขอถวายพระพร มหาบพิตร จึงกราบทูลวา ถากระน้ัน โปรดชะลอไว
กอน(สักระยะ)พระพุทธเจาขา เกลากระหมอมขอตระเตรียมหนทาง 
กอน รับส่ังใหปราบพื้นที่ ๕ โยชน ระหวางกรุงราชคฤหกับแมน้ำคงคา 
ใหราบเรียบ ใหจัดแจงวิหารทีละโยชนแลวกราบทูลถึงเวลาท่ีจะเสด็จแด 
พระบรมศาสดา ฯ 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๖ 
แปล ไทยเปนมคธ 

 
 ๑.  นครวาสิโน   สนฺนิปติตฺวา   ราชานํ   อาหํสุ   มหาราช   อิมสฺมึ    
นคเร   ตีณิ   ภยานิ   อุปฺปนฺนานิ   อิโต   ปุพฺเพ   ยาว   สตฺตมา   ราชปริวฏฏา   
เอวรูป   ภยํ   นาม   น   อุปฺปนฺนปุพฺพํ   ธมฺมิกราชูนํ   หิ   กาเล   เอวรูป   ภยํ    
น   อุปฺปชฺชตีติ  ฯ   ราชา   สณฺาคาเร   สพฺเพสํ  สนฺนิปาตํ   กาเรตฺวา   สเจ   เม   
อธมฺมิกภาโว   อตฺถิ   ตํ   วิจินถาติ   อาห ฯ   เวสาลีวาสิโน   สพฺพํ   ปเวณึ    
วิจินนฺตา   รฺโ   กฺจิ   โทสํ   อทิสฺวา   มหาราช   นตฺถิ   เต   โทโสติ   วตฺวา   
กถนฺนุ   โข   อิทํ   อมฺหากํ   ภยํ   วูปสมํ   คจฺเฉยฺยาติ   มนฺตยึสุ  ฯ   ตตฺถ   
เอกจฺเจหิ   พลิกมฺเมน   อายาจนาย   มงฺคลกิริยายาติ   วุตฺเต   สพฺพมฺป   ตํ   วิธึ   
กตฺวา   ปฏิพาหิตํุ   นาสกฺขึสุ  ฯ   อฺเ   เอวมาหํสุ   ฉ   สตฺถาโร   มหานุภาวา   
เตสุ   อิธาคตมตฺเตสุ   ภยํ   วูปสเมยฺยาติ ฯ  อปเร  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  โลเก   
อุปฺปนฺโน   โส   หิ   ภควา   สพฺพสตฺตหิตาย   ธมฺมํ   เทเสสิ   มหิทฺธิโก   
มหานุภาโว   ตสฺมึ   อิธาคเต   อิมานิ   ภยานิ   วูปสมํ   คจฺเฉยฺยุนฺติ  อาหํสุ ฯ    
เตสํ   วจนํ   สพฺเพป   อภินนฺทิตฺวา   กหํ   นุ   โข   โส   ภควา   เอตรหิ   วิหรตีติ   
อาหํสุ  ฯ   ตทา   ปน   สตฺถา   อุปกฏาย   วสฺสูปนายิกาย   รฺโ   พิมฺพิสารสฺส   
ปฏิฺํ   ทตฺวา   เวฬุวเน   วิหรติ   ฯ  
 
 ๒.  เตน   จ   สมเยน   พิมฺพิสารสฺส   สมาคเม   พิมฺพิสาเรน   สทฺธึ 
โสตาปตฺติผลํ   ปตฺโต   มหาลิ   นาม   ลิจฺฉวิ   ตสฺสํ   ปริสาย   สนฺติเก   นิสินฺโน   
โหติ  ฯ   เวสาลีวาสิโน   มหนฺตํ   ปณฺณาการํ   สชฺเชตฺวา  ราชานํ   พิมฺพิสารํ    
สฺาเปตฺวา   สตฺถารํ   อิธ   อาเนถาติ    มหาลิฺเจว   ลิจฺฉวึ   ปุโรหิตปุตฺตฺจ   
ปหิณึสุ  ฯ   เต   คนฺตฺวา   รฺโ   ปณฺณาการํ   ทตฺวา   ตํ   ปวตฺตึ   นิเวเทตฺวา   
มหาราช   สตฺถารํ   อมฺหากํ   นครํ   เปเสถาติ   ยาจึสุ  ฯ   ราชา   ตุมฺเหว    
ชานาถาติ  น   สมฺปฏิจฺฉิ  ฯ   เต   ภควนฺตํ   อุปสงฺกมิตฺวา   วนฺทิตฺวา   ยาจึสุ   
ภนเฺต   เวสาลิย ํ  ตีณิ   ภยาน ิ  อปุปฺนฺนานิ   ตานิ   ตุมฺเหสุ   คเตสุ   วปูสเมสฺสนฺติ 
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เอถ   ภนฺเต   คจฺฉามาติ  ฯ   สตฺถา   เตสํ   วจนํ   สุตฺวา   อาวชฺชนฺโต  เวสาลิยํ   
รตนสุตฺเต   วตฺุเต   สารกฺขา   จกกฺวาฬานํ   โกฏสิตสหสฺสํ  ผรสฺิสติ   สุตฺตปริโยสาเน   
จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสานํ   ธมฺมาภิสมโย   ภวิสฺสติ   ตานิ   ภยานิ   วูปสมิสฺสนฺตีติ    
ตฺวา  เตสํ  วจนํ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  ราชา   พิมฺพิสาโร  สตฺถา  กิร  เวสาลีคมนํ   
สมฺปฏิจฺฉิตนฺติ   สุตฺวา  นคเร   โฆสนํ   กาเรตฺวา   สตฺถารํ   อุปสงฺกมิตฺวา   กึ   
ภนฺเต  เวสาลีคมนํ  สมฺปฏิจฺฉิตนฺติ  ปุจฉฺิตฺวา   อาม   มหาราชาติ  วุตฺเต  เตนหิ   
ภนฺเต   อาคเมถ   ตาว   มคฺคํ   ปฏิยาเทสฺสามีติ   วตฺวา   ราชคหสฺส   จ   คงฺคาย   
จ   อนฺตเร  ปฺจโยชนภูมึ   สมํ   กาเรตฺวา  โยชเน  โยชเน   วิหารํ   ปฏิยาเทตฺวา    
สตฺถุ   คมนกาลํ   อาโรเจสิ  ฯ  
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ประโยค ป.ธ. ๖ 
แปล  มคธเปนไทย 

สอบ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

 ๑.  น  ภิกฺขเว  มุขทฺวาริโก  อาหาโร  อาวรณํ  กาตพฺโพติ  เอตฺถ  มา  
ขาท  มา  ภฺุชาติ  วทโตป  อาหารํ  นีวาเรสฺสามีติ  ปตฺตจีวรํ  อนฺโต  นิกฺขิปโตป 
สพฺพปโยเคสุ  ทุกฺกฏํ ฯ  อนาจารสฺส  ปน  ทุพฺพจสามเณรสฺส ทณฺฑกมฺมํ  
กตฺวา ยาคุํ วา ภตฺตํ วา ปตฺตจีวรํ  วา ทสฺเสตฺวา  เอตฺตเก  นาม  ทณฺฑกมฺเม  
อาหเฏ  อิทํ  ลจฺฉสีติ  วตฺตํุ วฏฏติ ฯ  ภควตา  หิ  อาวรณเมว  ทณฺฑกมฺมํ  วุตฺตํ ฯ 
ธมฺมสงฺคาหกตฺเถเรหิ ปน อปราธานุรูป อุทกทารุวาลิกาทีนํ  อาหราปนมฺป  
กาตพฺพนฺติ วุตฺตํ ฯ ตสฺมา ตมฺป กาตพฺพํ ฯ  ตฺจ โข โอรมิสฺสติ  วิรมิสฺสตีติ  
อนุกมฺปาย  น  นสฺสิสฺสติ  วิพฺภมิสฺสตีติอาทินยปฺปวตฺเตน  ปาปชฺฌาสเยน 
ทณฺฑกมฺมํ  กโรมีติ  อุณฺหปาสาเณ วา นิปชฺชาเปตํุ ปาสาณิฏกาทีนิ วา สีเส   
นิกฺขิปาเปตํุ  อุทกํ  วา  ปเวเสตํุ  น  วฏฏติ ฯ น ภิกฺขเว  อุปชฺฌายํ  อนาปุจฺฉาติ  
เอตฺถ ตุมฺหากํ  สามเณรสฺส  อยํ  นาม  อปราโธ  ทณฺฑกมฺมมสฺส  กโรถาติ  
ติกฺขตฺตุํ  วุตฺเต  สเจ  อุปชฺฌาโย  ทณฺฑกมฺมํ  น  กโรติ  สยํ  กาตํุ  วฏฏติ ฯ สเจป  
อาทิโตว  อุปชฺฌาโย วทติ มยฺหํ สามเณรานํ โทเส สติ ตุมฺเหว ทณฺฑกมฺมํ   
กโรถาติ กาตํุ วฏฏติเยว ฯ ยถา  จ  สามเณรานํ  เอว ํ  สทฺธิวหิารกินฺเตวาสิกานมฺป 
ทณฺฑกมฺมํ  กาตํุ  วฏฏติ ฯ  อปลาเฬนฺตีติ  ตุมฺหากํ  ปตฺตํ  ทสฺสาม  จีวรํ  
ทสฺสามาติ  อตฺตโน  อุปฏานกรณตฺถํ  สงฺคณฺหนฺติ ฯ  น  ภิกฺขเว  อฺสฺส  
ปริสา  อปลาเฬตพฺพาติ  เอตฺถ  สามเณรา  วา  โหนฺตุ  อุปสมฺปนฺนา  วา  อนฺตมโส 
ทุสฺสีลภิกฺขุสฺสาป   ปรสฺส  ปริสภูเต  ภินฺทิตฺวา  คณฺหิตํุ  น  วฏฏติ ฯ   
อาทีนวมฺปน  วตฺตํุ  วฏฏติ  ตยา  นหายิตํุ  อาคเตน  คูถมกฺขนํ  วิย  กตํ  ทุสฺสีลํ  
นิสฺสาย  วิหรนฺเตนาติ ฯ  สเจ  โส  สยเมว  ชานิตฺวา  อุปชฺฌํ   วา  นิสฺสยํ   
วา  ยาจติ  ทาตํุ   วฏฏติ ฯ 
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 ๒.  อยํ  วิเสโส ฯ อวณฺณภาสเน  ปน  อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธติอาทีนํ  
ปฏิปกฺขวเสน  พุทฺธสฺส  วา  สฺวากฺขาโตติอาทีนํ  ปฏิปกฺขวเสน  ธมฺมสฺส  วา  
สุปฏิปนฺโนติอาทีนํ ปฏิปกฺขวเสน  สงฺฆสฺส  วา  อวณฺณํ  ภาสนฺโต  รตนตฺตยํ  
นินฺทนฺโต  ครหนฺโต  อาจริยุปชฺฌายาทีหิ  มา  เอวํ  อวจาติ  อวณฺณภาสเน   
อาทีนวํ  ทสฺเสตฺวา  นีวาเรตพฺโพ ฯ  สเจ  ยาวตติยํ  วุจฺจมาโน  น  โอรมติ
กณฺฏกนาสนาย  นาเสตพฺโพติ  กุรุนฺทิยํ  วุตฺตํ ฯ  มหาอฏกถายํ  ปน  สเจ  เอวํ 
วุจฺจมาโน  ตํ  ลทฺธึ  นิสฺสชฺชติ  ทณฺฑกมฺมํ  กาเรตฺวา  อจฺจยํ  เทสาเปตพฺโพ ฯ  
สเจ น นิสฺสชฺชติ ตเถว  อาทาย ปคฺคยฺห ติฏติ  ลิงฺคนาสนาย  นาเสตพฺโพติ  
วุตฺตํ ฯ  ตํ  ยุตฺตํ ฯ  อยเมว  หิ  นาสนา  อิธาธิปฺเปตาติ  ฯ  มิจฺฉาทิฏิเกป  เอเสว 
นโย  ฯ  สสฺสตุจฺเฉทานฺหิ  อฺตรทิฏิโก  สเจ  อาจริยาทีหิ โอวทิยมาโน 
นิสฺสชฺชติ  ทณฺฑกมฺมํ  กาเรตฺวา  อจฺจยํ  เทสาเปตพฺโพ  อปฺปฏินิสฺสชฺชนฺโตว  
นาเสตพฺโพติ ฯ  ภิกฺขุนีทูสโก  เจตฺถ  กามํ  อพฺรหฺมจาริคฺคหเณน  คหิโตว ฯ 
อพฺรหฺมจารึ  ปน  อายตึ  สํวเร าตุกามํ  สรณานิ ทตฺวา  อุปสมฺปาเทตํุ  วฏฏติ ฯ 
ภิกฺขุนีทูสโก  อายตึ  สํวเร  าตุกาโมป  ปพฺพชฺชมฺป  น  ลภติ  ปเคว  อุปสมฺปทนฺติ 
เอตมตฺถํ  ทสฺเสตํุ  ภิกฺขุนีทูสโกติ  อิมํ  วิสํุ  ทสมํ   องฺคํ  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพํ ฯ 
 

 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๖ 
แปล มคธเปนไทย 

 
 ๑. ในคำวา  น  ภิกฺขเว  มุขทฺวาริโก  อาหาโร  อาวรณํ  กาตพฺโพ  นี้   
พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปน้ี 
 เม่ือภิกษุกลาววา เธออยาเค้ียว อยาฉัน ดังน้ีก็ดี  เก็บบาตรและจีวรไว
ขางใน ดวยต้ังใจวา  เราจักหามอาหาร ดังนี้ก็ดี  ตองอาบัติทุกกฏทุก ๆ  
ประโยค ฯ  แตสำหรับสามเณรผูวายาก ไมมีอาจาระ ภิกษุจะลงทัณฑกรรมแลว 
แสดงยาคู ภัต หรือบาตรและจีวร แลวกลาววา  เม่ือเธอยอมรับทัณฑกรรม
ประมาณเทาน้ีแลว  เธอจักไดส่ิงน้ี ดังน้ี  ก็ควร ฯ  เพราะพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสทัณฑกรรมคือการหามไวแลวทีเดียว ฯ  ฝายพระธรรมสังคาหกเถระท้ังหลาย
กลาววา  แมการใชใหตักน้ำ ขนฟนหรือขนทรายเปนตนมา  ตามสมควร 
แกความผิด  ภิกษุก็ควรทำได ฯ เพราะฉะน้ัน  แมการใชใหตักน้ำมาเปนตนน้ัน 
ภิกษุก็ควรทำ ฯ  ก็ทัณฑกรรมน้ันแล  ภิกษุพึงทำดวยความเอ็นดูวา  เธอจักงด  
จักเวน  ไมพึงทำดวยอัธยาศัยอันลามก  ซ่ึงเปนไปโดยนัยเปนตนวา เธอจัก
วอดวาย  เธอจักสึกไปเสีย,  (แต) ต้ังใจวา  จะลงทัณฑกรรม  แลว ใหเธอนอน
บนแผนหินท่ีรอนก็ดี ใหเธอทูนแผนหินและอิฐเปนตนไวบนศีรษะก็ดี  ใหเธอ
ดำน้ำก็ดี  ยอมไมควร ฯ 
   ในคำวา  น  ภิกฺขเว  อุปชฺฌายํ  อนาปุจฺฉา  นี้  พึงทราบวินิจฉัยดัง    
ตอไปน้ี  
   เม่ือภิกษุบอกครบ ๓ ครั้งวา  สามเณรของทานมีความผิดเชนน้ี,   
ทานจงลงทัณฑกรรมแกเธอ  ถาพระอุปชฌายไมลงทัณฑกรรม  จะลงเสียเอง  
ก็ควร ฯ  แมถาพระอุปชฌายบอกไวแตแรกเทียววา  เม่ือพวกสามเณรของผม 
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มีโทษ  ทานท้ังหลายน่ันแลจงลงทัณฑกรรม  ดังน้ี,  สมควรแทที่จะลง ฯ  และ
จะลงทัณฑกรรม แมแกสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกท้ังหลาย  เหมือนอยางลง 
แกสามเณรท้ังหลาย  ก็ควร ฯ  บทวา  อปลาเฬนฺติ  ความวา  ยอมเกลี้ยกลอม 
เพื่อทำอุปฏฐากแกตนวา  พวกฉันจักใหบาตร  จักใหจีวรแกพวกเธอ ฯ 
 ในคำวา  น  ภิกฺขเว  อฺสฺส  ปริสา  อปลาเฬตพฺพา  นี้ พึงทราบ
วินิจฉัยดังตอไปน้ี  
 จะเปนสามเณร หรืออุปสัมบันก็ตามที  ภิกษุจะยุยงรับเอาชนซึ่งเปน
บริษัทของผูอื่น  โดยที่สุด  แมเปนภิกษุผูทุศีล  ยอมไมควร ฯ  แตควรที่จะ 
ชี้โทษวา  กรรมที่ทานอาศัยคนทุศีลอยูทำลงไป  ก็เหมือนกับการท่ีคนมาเพ่ือจะ
อาบน้ำแตไพลไปทาดวยคูถ ฉะน้ัน ฯ  ถาเธอทราบเองทีเดียว  จึงขอพระอุปชฌาย 
หรือนิสัย,  ภิกษุจะให ก็ควร  ฯ 
 
 ๒. นี้เปนความแปลกกัน ฯ    สวนในอวัณณภาสนะ (การกลาวโทษ)  
พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปน้ี  
   ในอรรถกถากุรุนที ทานกลาววา  สามเณรผูกลาวโทษพระพุทธเจา 
ดวยอำนาจแหงคำท่ีเปนปฏิปกษตอพระพุทธคุณ เปนตนวา  อรหํ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  
ก็ดี ผูกลาวโทษพระธรรม  ดวยอำนาจแหงคำท่ีเปนปฏิปกษตอพระธรรมคุณ 
เปนตนวา  สฺวากฺขาโต   ก็ดี ผูกลาวโทษพระสงฆ ดวยอำนาจแหงคำท่ีเปนปฏิปกษ
ตอพระสังฆคุณ เปนตนวา  สุปฏิปนฺโน  ก็ดี  คือ ตำหนิ  ไดแก ติเตียนพระรัตนตรัย  
ภิกษุทั้งหลายมีอาจารยและพระอุปชฌายเปนตน  พึงแสดงโทษในการกลาว
โทษแลว หามปรามเสียวา  เธออยาไดกลาวอยางน้ัน ฯ  ถาเธอถูกภิกษุทั้งหลาย
วากลาวอยูถึงคร้ังท่ี ๓  ก็ยังไมงดเวน  พึงนาสนาเสีย  ดวยกัณฏกนาสนา ฯ 
 สวนในมหาอรรถกถา ทานกลาววา  ถาเธอถูกภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู
อยางน้ัน  ยอมสละลัทธินั้น,  พึงใหลงทัณฑกรรมแลว ใหแสดงโทษลวงเกิน ฯ  
ถาเธอยังไมยอมสละ ยังยึดถือยกยองดำรงอยูอยางน้ันน่ันแหละ พึงนาสนาเสีย
ดวยลิงคนาสนา ฯ 
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 คำแหงมหาอรรถกถาน้ันชอบแลว ฯ เพราะวานาสนาน้ีเทาน้ัน   
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระประสงคเอาแลวในอธิการนี้๑ ฯ  แมในสามเณรผู
เปนมิจฉาทิฏฐิ ก็นัยนี้เหมือนกัน ฯ  แทจริง สามเณรผูถือทิฏฐิชนิดใดชนิดหน่ึง 
บรรดาสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ  ถาถูกอาจารยเปนตนตักเตือนอยู ยอมสละ
เสียได,  พึงใหลงทัณฑกรรมแลว  ใหแสดงโทษลวงเกิน,  เม่ือไมยอมสละคืน
นั่นแล  พึงนาสนาเสีย  ดังน้ีแล ฯ 
 พึงทราบสันนิษฐานวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสองคที่ ๑๐ คือ 
ภิกฺขุนีทูสโก นี้ ไวตางหาก เพื่อแสดงเน้ือความน้ีวา  จริงอยู  บรรดานาสนังคะ 
๑๐ ประการน้ี  สามเณรผูประทุษรายภิกษุณี  ทรงถือเอาแลวดวยอพรหมจารี
ศัพทโดยแท ฯ  ถึงกระน้ัน จะใหสรณะแลว ใหอุปสมบทอพรหมจารีสามเณรผู
ปรารถนาจะตั้งอยูในสังวรตอไป ก็ควร ฯ  สามเณรผูประทุษรายภิกษุณี แม
ปรารถนาจะตั้งอยูในสังวรตอไป  ก็ยอมไมไดแมซ่ึงบรรพชา  ไมจำตองกลาว
ถึงอุปสมบทเลย ฯ 
 
พระวิสุทธิวงศาจารย  อโนมคุโณ     วัดปากน้ำ     เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี             ตรวจแก. 
 ๑ นาสนา หรือ นาสนะ  หมายถึง การยังบุคคลผูไมสมควรถือเพศ  ใหละเพศเสีย   
คือ ลงโทษบุคคลผูไมสมควรถือเพศ  มี ๓ อยาง คือ 
  ๑. ลิงคนาสนา ใหฉิบหายจากเพศ  คือใหสึกเสีย  บุคคลที่สงฆจะตองบังคับใหสึก 
ไดแก บุคคลท่ีไมสมควรแกเพศสมณะ ๓ พวก คือ (๑) ภิกษุที่ตองอาบัติปาราชิกแลว ยังปฏิญาณ
ตนวาเปนภิกษุ (๒) คนท่ีมีคุณสมบัติไมถูกตองตามพุทธานุญาต แตสงฆไมรูจึงรับอุปสมบท  
(๓) สามเณรท่ีมีโทษ ๑๐ ประการ คือ ชอบฆาสัตว ชอบลักทรัพย เสพเมถุน ชอบพูดเท็จ  
ชอบด่ืมน้ำเมา ติเตียนพระพุทธเจา ติเตียนพระธรรม ติเตียนพระสงฆ เปนคนมิจฉาทิฐิ  
ขมขืนนางภิกษุณี.  
  ๒. ทัณฑกรรมนาสนา ใหฉิบหายดวยการลงโทษ หมายถึง การไลออกจากสำนัก เชน 
ที่ทำแกกัณฑกสามเณร ผูกลาวตูพระธรรมเทศนาวา ธรรมท่ีตรัสวาเปนอันตราย ไมสามารถทำ
อันตรายแกผูเสพไดจริง 
  ๓. สังวาสนาสนา ใหฉิบหายจากสังวาส  หมายถึง การทำอุกเขปนียกรรมยกเสียจาก
สังวาส คือทำใหหมดสิทธิที่จะอยูรวมกับสงฆ 
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ประโยค ป.ธ. ๗ 
แปล ไทยเปนมคธ 

สอบ  วันที่  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

 ๑. ชายทั้ง ๓ คนน้ัน ไมอาจจะยอมตกลงกันและกันได ฯ ก็ บรรดา
มนุษยคนอ่ืน ๆ จากชาย ๓ คนน้ัน บางพวกเช่ือถือคำพูดของท้ัง ๓ คน  
บางพวกไมเชื่อถือ พวกที่ไมเชื่อถือ ก็เถียงกับพวกที่เช่ือถือเหลาน้ัน ฯ พวกที่
เชื่อถือคำพูดของนายคนท่ีเชื่อสิ่งท่ีเห็นแลวเปนมงคล ก็ถึงความปลงใจ(เชื่อ)วา 
รูปท่ีเห็นแลวเทาน้ันเปนมงคล ฯ พวกท่ีเชื่อถือคำพูดของนายอีก ๒ คนน้ัน  
ก็ตัดสินใจวา เสียงท่ีฟงแลวแนแท เปนมงคล อารมณท่ีรับรูแลวนั่นแหละ  
เปนมงคล ฯ ในชมพูทวีปท่ัวทั้งแผนดิน พูดกันแตเรื่องมงคลน้ี แพรหลาย 
ไปท่ัวแลว ดวยประการฉะน้ี ฯ 
 ครั้งน้ัน พวกมนุษยทั่วชมพูทวีป (แบงกัน) เปนพวก ๆ พากันคิดถึง
มงคลวา อะไรเลาหนอ เปนมงคล ฯ ถึงพวกเทวดารักษามนุษยเหลาน้ัน  
ฟงถอยแถลงน้ันจากมนุษยแลว ก็พากันคิดถึงมงคลอยางน้ันเหมือนกัน ฯ  
โดยอุบายน้ันน่ันแล พวกเทวดาประจำภาคพ้ืน พรรคพวกของเทวดาผูรักษา
มนุษยท้ังหลาย พวกเทวดาผูสถิตในอากาศ พรรคพวกของเทวดาประจำภาคพ้ืน
เหลาน้ัน พวกเทวดาช้ันจาตุมหาราช พรรคพวกของเทวดาผูสถิตอยูในอากาศ 
ฯลฯ พวกเทวดาช้ันอกนิฏฐภพ(พรหม) พรรคพวกของเทวดาช้ันสุทัสสี 
(พรหม) รวมความวา พวกเทวดาและพรหม ฟงถอยแถลงน้ันจากพรรคพวก
ของตนน้ัน ๆ แลว ก็พากันคิดถึงมงคลเปนพวก ๆ ฯ การขบคิดส่ิงอันเปนมงคล 
เกิดข้ึนแลว ในท่ีทุกสถานจนกระท่ังถึงในหม่ืนจักรวาล ดวยประการฉะน้ี ฯ  
ก็ การครุนคิดถึงส่ิงอันเปนมงคลซ่ึงเกิดข้ึนแลวน้ัน ยังไมถึงการตัดสินใจเด็ดขาด
ลงไปวา ส่ิงน้ี เปนมงคล ไดคง(ความขัดแยง)อยูถึง ๑๒ ป ฯ ในเวลาน้ัน  
ทั้งเทพยดาและมนุษย ทุกจำพวก เวนพระอริยสาวกท้ังหลายเสีย แตกกัน 
เปน ๓ พวกคือ พวกที่ถือเอารูปท่ีเห็นแลวเปนมงคล ๑ พวกที่ถือเอาเสียง 
ที่ไดยินแลวเปนมงคล ๑ พวกท่ีถือเอาอารมณที่ไดรับรูแลวเปนมงคล ๑ ฯ  
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มิไดมีแมสักคนหนึ่ง ที่จะตกลงใจตามความเปนจริงวา ส่ิงท่ีเปนมงคล(ตอง) 
นี้เทาน้ัน ฯ 
 
 ๒. วาจาท่ีประกอบดวยองคคืออวัยะ ๔ อยางมีกลาวคำสุภาษิตเปนตน 
จึงชื่อวาเปนสุภาษิต ดวยประการฉะน้ี ฯ วาจาสุภาษิตน้ัน ชื่อวาเปนมงคล 
เพราะคาท่ีนำท้ังสุขท่ีเปนโลกิยะและสุขท่ีเปนโลกุตระมาให ฯ เพราะเหตุนั้น 
พระอรรถกถาจารย จึงกลาวไวในอรรถกถาสุภาษิตสูตรวา พระผูมีพระภาคเจา 
เม่ือตรัสวา วาจาประกอบดวยองค ๔ เหลาน้ีแล เปนสุภาษิต ชื่อวาทรงปฏิเสธ
วาจานี้ที่ประกอบดวยอวัยวะมีปฏิญญาเปนตน และสมบัติคือนาม ลิงควจนะ
วิภัตติกาลการก ซ่ึงชนเหลาอ่ืนบัญญัติแกชนพวกอ่ืนวา เปนสุภาษิต  
โดยธรรม ฯ แทจริง วาจาท่ีประกอบดวยวจีทุจริตมีคำสอเสียดเปนตน แมที่ถึง
พรอมดวยคุณลักษณะมีอวัยวะเปนตน ก็จัดเปนทุพภาษิต เพราะคาท่ีนำ 
ความยอยยับมาใหทั้งแกตนและชนเหลาอื่น ฯ สวน วาจาท่ีประกอบดวยองค 
๔ เหลาน้ี แมถาจะเปนวาจาท่ีนับเน่ืองเขาในภาษาของชาวมิลักขะ หรือเปน
วาจาท่ีนับเน่ืองเขาในเพลงขับของเด็กหญิงผูนำหมอน้ำไป ถึงกระน้ัน ก็จัดเปน
วาจาสุภาษิตอยูนั่นเอง เพราะคาท่ีนำความสุขท้ังท่ีเปนโลกิยะและความสุข 
ที่เปนโลกุตระมาให ฯ ในขอนี้ มีภิกษุนักวิปสสนา ประมาณ ๖๐ รูป  
กำลังเดินทาง ไดยินเสียงรองเพลงของเด็กหญิงชาวสิงหล ผูเฝาขาวกลา 
ที่ขางทางในเกาะสิงหล ขับรองเพลงอันประกอบดวยชาติชราพยาธิมรณะอยู
ดวยภาษาสิงหลนั่นแล แลวบรรลุพระอรหัต เปนอุทาหรณ ฯ 
 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๗ 
แปล ไทยเปนมคธ 

 
 ๑.  เต   ตโย   อฺมฺํ   สฺาเปตํุ   นาสกฺขึสุ  ฯ   ตทฺเสุ   ปน   
มนุสฺเสสุ   เอกจเฺจ   เตสํ  วจนํ   คณฺหสุึ   เอกจเฺจ   น   คณฺหสุึ   เย   น   คณฺหสุึ   เต   
เตหิ    สทฺธึ   วิวทึสุ  ฯ   เย   ทิฏมงฺคลิกสฺส   วจนํ   คณฺหึสุ   เต   ทิฏํเยว   มงฺคลนฺติ   
คตา   เย   อติเรสํ   วจนํ   คณฺหสุึ   เต   สุตํเยว   มงฺคล ํ  มุตํเยว   มงฺคลนฺติ   คตา  ฯ   
เอวมย ํ  มงฺคลกถา   สกลชมฺพุทเีป   ปากฏา  ฯ 
 อถ   สกลชมฺพทุเีป   มนุสฺสา   คุมฺพคมฺุพา   หตฺุวา   ก ึ  น ุ  โข   มงฺคลนฺติ   
มงฺคลานิ   จินฺตยึสุ  ฯ   เตสํ   มนุสฺสานํ   อารกฺขเทวตาป   มนุสฺสโต   ตํ   กถํ   
สุตฺวา   ตเถว   มงฺคลานิ   จนิตฺยึสุ  ฯ   เอเตเนว   อปุาเยน   มนุสฺสานํ   อารกฺขเทวตานํ   
มิตฺตา   ภมฺุมเทวตา  ตาสํ  มิตฺตา   อากาสฏกเทวตา   ตาสํ   มิตฺตา   จาตุมฺมหาราชิกา   
เทวตา  ฯเปฯ   สุทสฺสีเทวตานํ   มิตฺตา   อกนฏิเทวตาติ   ตโต   ตโต   ตํ   กถํ    
สุตฺวา   คุมฺพคมฺุพา   หตฺุวา   เทวพรฺหมฺาโน   มงฺคลานิ   จนิตฺยึสุ  ฯ  เอวํ   ยาว
ทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ   สพพฺตถฺ  มงฺคลจินตฺา  อทุปาทิ  ฯ  อปุปฺนฺนา   จ   สา   อทิ ํ  
มงฺคลนฺติ  วินิจฺฉยมปฺปตฺตาเยว  ทฺวาทส  วสฺสานิ  อฏาสิ ฯ  ตทา   สพฺเพ    
เทวมนุสฺสา   เปตฺวา   อรยิสาวเก   ทฏิสุตมุตวเสน   ติธา   ภนินฺา  ฯ   เอโกป   
อทิเมว   มงฺคลนฺติ   ยถาภจุจฺโต   นฏิงฺคโต   นาโหสิ  ฯ 
 
 ๒.  อิติ  สุภาสิตภาสนาทีหิ   จตูหิ   อวยวงฺเคหิ   ยุตฺตา   วาจา  สุภาสิตา   
นาม ฯ สา  โลกิยโลกุตฺตรสุขาวหตฺตา  มงฺคลํ ฯ  เตน   วุตฺตํ   สุภาสิตสุตฺตวณฺณนายํ   
อิเมหิ  โข   ภิกฺขเว  จตูห ิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคตา   วาจา   สุภาสิตา   โหตีติ    
ภณนฺโต   ปเรสํ   ยมิทมฺเ   ปฏิฺาทีหิ   อวยเวหิ   นามลิงฺควจนวิภตฺติกาล
การกสมฺปตฺตีหิ   จ   สมนฺนาคตํ   วาจํ   สุภาสิตาติ   ปฺเปนฺติ   ตํ   ธมฺมโต  
ปฏเิสเธติ  ฯ  อวยวาทิสมฺปนฺนาป   ห ิ  เปสฺุาทิสมนฺนาคตา   วาจา   ทพุภฺาสิตา   
โหติ   อตฺตโน   จ   ปเรสฺจ   อนตฺถาวหตฺตา  ฯ   อิเมหิ  ปน   จตูห ิ  องเฺคห ิ  
สมนฺนาคตา   สเจป   มิลกขฺภาสาปรยิาปนนฺา  ฆฏเจฏกิาคตีกปรยิาปนนฺา   วา   
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โหต ิ  ตถาป   สุภาสิตาเอว  โลกยิโลกตฺุตรสุขาวหตฺตา  ฯ  สีหลทีเป   มคฺคปสฺเส   
สสฺสํ   รกขฺนฺติยา   สีหลเจฏกิาย   สีหลเกเนว   ชาติชราพยฺาธิมรณยุตฺตํ   คีตกํ   
คายนฺติยา   สุตฺวา   มคฺคํ   คจฺฉนฺตา   สฏิมตฺตา   วิปสฺสกา   ภิกฺข ู   เจตฺถ   
อรหตตฺปฺปตฺตา   นทิสฺสนํ  ฯ 
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ประโยค ป.ธ. ๗ 
แปล มคธเปนไทย 

สอบ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 
 ๑. โอจรตีติ  โอจรโก  ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  อนฺโต  อนุปวิสตีติ  วุตฺตํ  โหติ  ฯ  
โอจริตฺวาติ  สลฺลกฺเขตฺวา  อุปธาเรตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อาจิกฺขตีติ  ปรกุเลสุ  วา   
วิหาราทีสุ  วา  ทุฏปตํ  อสํวิหิตารกฺขํ  ภณฺฑํ  อฺสฺส  โจรกมฺมํ  กาตํุ   
ปฏิพลสฺส  อาโรเจติ  ฯ  อาปตฺติ  อุภินฺนํ  ปาราชิกสฺสาติ  อวสฺสํ  หาริเย  ภณฺเฑ  
โอจรกสฺส  อาณตฺติกฺขเณ  อิตรสฺส  านา  จาวเนติ  เอวํ  อาปตฺติ  อุภินฺนํ 
ปาราชิกสฺส ฯ  โย  ปน  ภิกฺขุ  ปุริโส  เคเห  นตฺถิ  ภณฺฑํ  อมุกนฺนาม  ปเทเส   
ปตํ  อสํวิหิตารกฺขํ  ทฺวารํ  อสํวุตํ  คตมคฺเคเนว  สกฺกา  หริตํุ  นตฺถิ  นาม  โกจิ  
ปุริสการุปชีวี  โย  ตํ  คนฺตฺวา  หเรยฺยาติอาทินา  นเยน  ปริยายํ  กโรติ  ฯ  ตฺจ  
สุตฺวา  อฺโ  อหํ  ทานิ  หริสฺสามีติ  คนฺตฺวา  หรติ  ฯ  ตสฺส  านา  จาวเน   
ปาราชิกํ ฯ  อิตรสฺส  ปน  อนาปตฺติ ฯ  ปริยาเยน  หิ  อทินฺนาทานโต   
มุจฺจตีติ  ฯ  โอจรกกถา  นิฏิตา  ฯ 
            โอณึ  รกฺขตีติ  โอณิรกฺโข  ฯ  โย  ปเรน  อตฺตโน  วสนฏาเน  อาภฏํ  
ภณฺฑํ  อิทํ  ตาว  ภนฺเต  มุหุตฺตํ  โอโลเกถ  ยาว  อหํ  อทินฺนาม  กิจฺจํ  กตฺวา   
อาคจฺฉามีติ  วุตฺโต  รกฺขติ  ตสฺเสตํ  อธิวจนํ  ฯ  เตเนวาห  โอณิรกฺโข  นาม   
อาหฏํ  ภณฺฑํ  โคเปนฺโตติ  ฯ  ตตฺถ  โอณิรกฺโข  เยภุยฺเยน  พนฺธิตฺวา  ลฺเจตฺวา  
ปตภณฺฑํ  อโมเจตฺวา ว  เหฏา  ปสิพฺพกํ  วา  ปุฏกํ  วา  ฉนิฺทิตฺวา  กิฺจิมตฺตํ 
คเหตฺวา  สิพฺพนาทึ  ปุน  ปากติกํ  กโรติ  ฯ  เอวํ  คณฺหิสฺสามีติ  อามสนาทีนิ  
กโรนฺตสฺส  อนุรูปา  อาปตฺติโย  เวทิตพฺพาติ  ฯ  โอณิรกฺขกถา  นิฏิตา  ฯ 
 
 ๒. อิทานิ  ตตฺถ  ตตฺถ  านา  จาวนวเสน  วุตฺตสฺส  อทินฺนาทานสฺส 
องฺคฺจ  วตฺถุเภเทน  จ  อาปตฺติเภทํ  ทสฺเสนฺโต  ปฺจหากาเรหีติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ  ปฺจหากาเรหีติ  ปฺจหิ  การเณหิ ฯ  ปฺจองฺเคหีติ  วุตฺตํ  โหติ  ฯ ตตฺรายํ  
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สงฺเขปตฺโถ  อทินฺนํ  อาทิยนฺตสฺส  ปรปริคฺคหิตฺจ  โหตีติอาทินา  นเยน  วุตฺเตหิ   
ปฺจหากาเรหิ  ปาราชิกํ  โหติ  น  ตโต  อูเนหีติ  ฯ  ตตฺริเม  ปฺจ  อาการา 
ปรปริคฺคหิตํ  ปรปริคฺคหิตสฺา  ปริกฺขารสฺส  ครุกภาโว  เถยฺยจิตฺตํ  านา  
จาวนนฺติ ฯ  อิโต  ปเรหิ  ปน  ทฺวีหิ  วาเรหิ  ลหุเก  ปริกฺขาเร  วตฺถุเภเทน   
ถุลฺลจฺจยฺจ  ทุกฺกฏฺจ  ทสฺสิตํ  ฯ  ฉหากาเรหีติอาทินา  นเยน  วุตฺตวารตฺตเยป  
น  สกสฺิตา  น  วิสฺสาสคฺคาหิตา  น  ตาวกาลิกตา  ปริกฺขารสฺส  ครุกภาโว  
เถยฺยจิตฺตํ  านา  จาวนนฺติ  เอวํ  ฉ  อาการา  เวทิตพฺพา  ฯ  วตฺถุเภเทน  ปเนตฺถาป  
ปมวาเร  ปาราชิกํ  ทุติยตติเยสุ  ถุลฺลจฺจยทุกฺกฏานิ  วุตฺตานิ  ฯ  ตโต  ปเรสุ  
ปน  ตีสุ  วาเรสุ  วิชฺชมาเนป  วตฺถุเภเท  วตฺถุสฺส  ปเรหิ  อปริคฺคหิตตฺตา  ทุกฺกฏเมว  
วุตฺตํ  ฯ  ตตฺร  ยเทตํ  น  จ  ปรปริคฺคหิตนฺติ  วุตฺตํ  ตํ  อนชฺฌาวตฺถุกํ  วา  โหตุ  
ฉฑฺฑิตํ  ฉินฺนมูลกํ  อสฺสามิกํ  วตฺถุ  อตฺตโน  สนฺตกํ  วา  อุภยมฺป น จ   
ปรปริคฺคหิตนฺเตฺวว  สงฺขฺยํ  คจฺฉติ ฯ  ยสฺมา  ปเนตฺถ  ปรปริคฺคหิตสฺา จ  
อตฺถิ  เถยฺยจิตฺเตน  จ  คหิตํ  ตสฺมา  อนาปตฺติ  น  วุตฺตาติ  ฯ 
 
  
 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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 ๑. ภิกษุใด เที่ยวดูลาดเลา อธิบายวา  เขาไปท่ัวในภายใน  ในสถานท่ี
นั้น ๆ ฯ  ภิกษุนั้นชื่อวาผูดูลาดเลา (คอยเปนสาย)  ฯ  บทวา  โอจริตฺวา  ไดแก  
คอยสังเกต  คือ  คอยสอดสอง ฯ  บทวา  อาจิกฺขต ิ   ความวา   บอกทรัพยท่ีเก็บ
ไวไมดีในตระกูลของคนอื่นหรือในวิหารเปนตน ที่มิไดจัดการอารักขาไว  
แกภิกษุรูปอื่น ผูสามารถทำโจรกรรมได ฯ หลายบทวา  อาปตฺติ   อุภินฺนํ    
ปาราชิกสฺส  ความวา  เม่ือทรัพยถูกลักไปไดแนนอน  ก็ตองปาราชิกท้ัง  ๒  รูป  
อยางน้ี  คือ  รูปท่ีคอยเปนสาย  ตองในขณะส่ัง   รูปท่ีลักนอกนี้    ตองในขณะ
ทำใหเคลื่อนจากฐาน ฯ  สวนภิกษุรูปใด  ทำการพูดออมโดยนัยเปนตนวา   
ในเรือนไมมีผูชายอยู ทรัพยชื่อโนนเขาวางไวที่สวนหน่ึง ไมไดจัดการอารักขา  
ประตูก็ไมไดปด อาจจะลักไปได  ตามทางท่ีไปแลวนั่นแหละ ผูที่เลี้ยงชีพแบบ
ลูกผูชาย ก็ไมมีสักคน ผูใด ก็พึงไปลักทรัพยนั้นได ฯ ก็ ภิกษุรูปอื่น ไดยินคำ
นั้น คิดวา เราจักลักเอาเด๋ียวน้ี แลวจึงไปลักเอามา ฯ ภิกษุรูปท่ีลักน้ัน   
ตองปาราชิก ในขณะท่ีทำใหเคล่ือนจากฐาน ฯ สวนรูปท่ีพูดนอกน้ี ไมเปน
อาบัติ ฯ เพราะวา ภิกษุ ยอมพนจากอทินนาทาน ดวยคำพูดเปนปริยาย   
ฉะน้ีแล  ฯ  จบกถาวาดวยภิกษุผูคอยเปนสาย ฯ 
 ภิกษุใดรักษาของท่ีเขานำมาฝากไว ภิกษุนั้นชื่อวาผูรักษาของฝาก ฯ  
คำวา โอณิรกฺโข นั่น เปนชื่อของภิกษุผูท่ีคนอื่นกลาววา ทานขอรับ โปรดชวยดู
ของน้ีชั่วครู จนกวาผมทำกิจชื่อนี้แลวกลับมา ดังน้ี รักษาของท่ีนำมาไวในท่ีอยู
ของตน ฯ  เพราะเหตุนั้นน่ันแล  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ภิกษุผูรักษาของ
ที่เขานำมาฝาก ชื่อวา โอณิรกฺโข ฯ ในเร่ืองน้ัน  ภิกษุผูรักษาของฝากไมไดแก
ของท่ีเจาของ โดยมาก จะผูกตีตราวางไวเลย  (แต) ฉีกกระสอบหรือหอขางลาง  
ลักเอาเพียงเล็กนอย  แลวทำการเย็บเปนตน ใหเปนปกติเหมือนเดิม ฯ  สำหรับ
ภิกษุผูคิดวา  เราจักลักเอาดวยวิธีอยางน้ี  แลวทำการจับตองเปนตน  พึงทราบ
อาบัติ ตามสมควร  ฉะน้ีแล  ฯ  จบกถาวาดวยภิกษุผูรักษาของฝาก  ฯ 
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 ๒.  บัดน้ี  พระผูมีพระภาคเจา   เม่ือจะทรงแสดงองค และประเภทแหง
อาบัติ  ตามประเภทแหงวัตถุ แหงอทินนาทานท่ีตรัสไว ดวยอำนาจทำใหเคล่ือน
จากฐาน ในทรัพยเหลาน้ัน ๆ   จึงตรัสคำเปนตนวา   ปฺจหากาเรหิ   ดังน้ี ฯ    
บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปฺจหากาเรหิ   ไดแก  ดวยเหตุ  ๕  อยาง  ฯ   มีคำ
อธิบายวา  ดวยองค  ๕  ฯ  ในคำวา  ปฺจหากาเรหิ   เปนตนน้ัน   มีความยอ  
ดังตอไปน้ี  เม่ือภิกษุถือเอาทรัพยท่ีเจาของไมไดให  ยอมเปนปาราชิก  
ดวยอาการ ๕ อยาง ที่ตรัสไวโดยนัยเปนตนวา  เปนทรัพยท่ีผูอื่นหวงแหน ๑ 
ดังน้ี  ไมเปนปาราชิก  ดวยอาการหยอนกวาน้ัน ฯ  ในคำวา ปฺจหากาเรหิ นั้น  
อาการ  ๕  อยาง  เหลาน้ี  คือ    ทรัพยที่ผูอื่นหวงแหน ๑   ความสำคัญวาเปน
ทรัพยที่ผูอื่นหวงแหน  ๑  ความท่ีบริขารเปนครุภัณฑ  ๑  มีไถยจิต  ๑  การ
ทำใหเคล่ือนจากฐาน  ๑  ฯ  สวนในบริขารท่ีเปนลหุภัณฑ  ทรงแสดงถุลลัจจัย
และทุกกฏไว  โดยประเภทแหงวัตถุ  ดวยสองวาระ อื่นจากอาการ ๕ อยางน้ี  ฯ  
แมในสามวาระท่ีทานตรัสไว  โดยนัยเปนตนวา   ฉหากาเรหิ   ก็พึงทราบอาการ  ๖  
อยางน้ี  คือ มิใชมีความสำคัญวาเปนของของตน ๑ มิใชถือเอาดวยวิสาสะ ๑    
มิใชขอยืม ๑ ความท่ีบริขารเปนครุภัณฑ  ๑  มีไถยจิต  ๑  การทำใหเคล่ือนจาก
ฐาน ๑ ฯ ก็ในวาระสามแมนี้  ตรัสปาราชิกในวาระแรก   ตรัสถุลลัจจัยและ 
ทุกกฏ ในวาระท่ีสองและท่ีสาม  ตามประเภทแหงวัตถุ ฯ  สวนในประเภท 
แหงวัตถุ แมมีอยูในสามวาระ  อื่นจากสามวาระน้ัน  ตรัสทุกกฏอยางเดียว  
เพราะเปนวัตถุที่ชนเหลาอื่นไมหวงแหน ฯ  วัตถุที่ตรัสไวในสามวาระน้ันวา   
มิใชของท่ีผูอื่นหวงแหน จะเปนของท่ีไมมีใครครอบครอง  เปนของท่ีเขาท้ิง
แลว  ไมมีมูลคา  หาเจาของมิได ก็ตาม  หรือจะเปนของของตนก็ตาม   วัตถุแม
ทั้ง  ๒ ยอมถึงความนับวา  มิใชของท่ีผูอื่นหวงแหน ฯ  ก็เพราะเหตุที่ในวัตถุ  
๒ อยางน้ี ยังมีความสำคัญวาเปนทรัพยที่ผูอื่นหวงแหน   และเปนวัตถุถือเอา
ดวยไถยจิต  ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา  จึงไมตรัสอนาบัติไว  ฉะน้ีแล  ฯ  
 
พระพรหมเวที  ชวนปฺโ    วัดไตรมิตรวิทยาราม     เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี             ตรวจแก. 
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ประโยค ป.ธ. ๘ 
แตง ฉันทภาษามคธ 

สอบ  วันที่ ๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

 จงเก็บขอความตามท่ีจะเก็บได ในขอความขางทายนี้ แลวประพันธ 
ใหเปนภาษามคธ โดยฉันทลักษณ ๓ อยาง แตงฉันทอะไร แจงช่ือไวดวย ฯ 
 
 สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจาทรงศึกษาธรรม ทั้งดวยทรงสดับ
และทรงอาน ทรงใสพระราชหฤทัยไว ไดทรงทบทวนเพงพินิจพิจารณา 
เปนเหตุใหเกิดพระปญญานำไปสูความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม  
ทั้งสวนพระองคและท้ังแกอาณาประชาราษฎรประเทศชาติทั้งน้ัน  
 กัลยาณมิตตตาธรรม ธรรมคือความเปนผูมีเพื่อนดีงาม กัลยาณมิตร
มิไดหมายถึงเพียงผูที่เรียกกันวาเพื่อน หรือมิตร หรือสหาย คำวาเพื่อนน้ัน 
มีทั้งท่ีเปนเพ่ือนดี เพื่อนไมดี เพื่อนสนิท เพื่อนไมสนิท เพื่อนแท เพื่อนเทียม 
กัลยาณมิตรมีความหมายวา ดี งาม เปนมงคล เม่ือนำไปประกอบเขากับคำใด
คำหน่ึง ก็ทำใหคำน้ันมีความหมายเปนพิเศษข้ึน ดวยความดีมีมงคล เชน  
กัลยาณปุถุชน หมายถึงสามัญชนผูยังมิใชอริยบุคคลท่ีมีใจมุงดี ปรารถนาดี 
เปนพิเศษ เปนมงคล กัลยาณจิต หมายถึงจิตท่ีมีความมุงดี ปรารถนาดี 
เปนพิเศษ เปนมงคลแผไป กัลยาณมิตรจึงหมายถึงผูท่ีมีใจเปนเพ่ือนท่ีมุงดี ปรารถนา
ดีเปนพิเศษ เปนมงคลแผไป กัลยาณมิตรจึงหมายถึงผูท่ีหวังดีใหความชวยเหลือ 
วากลาวตักเตือน แนะนำ ไมปลอยใหคิดผิด พูดผิด ทำผิด ทั้ง ๆ ที่รู ไมปลอย
ใหมีภัย มีความเส่ือมเสียเกิดข้ึน แมปองกันได แมมีคุณสมบัติดังรับ 
พระราชทานถวายพระพรแลว จะเปนเพ่ือนหรือไมใชเพื่อนในความหมาย 
ที่ใชกันท่ัวไป ก็เปนกัลยาณมิตรได คือแมจะเปนผูที่ไมรูจักคุนเคย แมที่อยู 
หางไกล ไมเคยพบเห็น แตเม่ือมีใจมุงดีปรารถนาดีจริงใจตอผูใด คิด พูด  
ทำ ทุกอยางเพ่ือปองกันชวยเหลือผูนั้นเต็มสติปญญาความสามารถ ทุกประการ
ใหพนจากความเส่ือมเสีย ไมวามากนอยหนักเบา ก็นับไดวาเปนกัลยาณมิตร    
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 อยางไรก็ตาม ขอรับพระราชทานถวายพระพรวา กัลยาณมิตรหาได 
ไมงาย หาไมไดสำหรับคนท่ัวไป ไมใชภริยาทุกคนเปนกัลยาณมิตรของสามี 
ไมใชสามีทุกคนเปนกัลยาณมิตรของภริยา ไมใชเพื่อนทุกคนเปนกัลยาณมิตร
ของกันและกัน ผูเปนกัลยาณมิตรนั้นมีคุณอันเปนหลักสำคัญที่สุดคือความดี  
มีคุณธรรมประจำใจ พรอมดวยสติและปญญา ภริยาสามีมารดาบิดาบุตรธิดา
และมิตรสหายท่ีไมมีคุณดังรับพระราชทานถวายพระพร จึงไมอาจเปนกัลยาณมิตร
ที่แทได  
 ที่สำคัญอีกประการหน่ึงก็คือ แมเปนผูมีกัลยาณมิตร แตปฏิเสธท่ีจะรับ
เปนกัลยาณมิตร แมมีกัลยาณมิตร จึงเหมือนไมมี ไมไดรับประโยชนโดยควร 
 สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ทรงยิ่งดวยบุญญาธิการเปน 
ที่ปรากฏประจักษชัดสวนอัตตสมบัติ  จึงทรงประกอบพรอมดวยธรรมสำคัญ
ประการหน่ึง คือกัลยาณมิตตธรรม คือ ทรงปฏิบัติเปนกัลยาณมิตรของ 
ทกุสถาบันสำคัญและของทุกคน ทัง้ทรงรับความเปนกัลยาณมิตรของผูมีความดี 
มีปรารถนาดีมุงดีมีมงคลพรอมดวยสติปญญา ไมทรงปฏิเสธความเปนกัลยาณมิตร
ในผูใด เหตุดวยทรงมีความเปนกัลยาณมิตรในพระองคเอง จึงทรงปฏิบัติความ
ดีงามไดอยางสะดวกเปนธรรมชาติ มิตองทรงฝนพระราชหฤทัยแสดงความ
ปรารถนาดีใด ๆ เลย  ฯ 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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ประโยค ป.ธ. ๘ 
ตัวอยาง  แตงฉันทภาษามคธ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

วสันตดิลก    
  ราชา  วโร  หิ  ชินธมฺมปสนฺนจิตฺโต 
  ธมฺมํ  สุสิกฺขติ  จ  วาจติ  ตํ  สุณาติ 
  ตํ  โยนิโส  มนสิ  กุพฺพติ  นิจฺจกาลํ 
  ปฺายเอว  อนุจินฺตติ  เปกฺขเตตํ 
  โส  โลกธมฺมปริวตฺตนวุฑฺฒิมคฺคํ 
  อตฺตปฺปชาย  อิธ  สมฺปริวตฺตยิตฺถ ฯ 

 
ปฐยาวัตร   

 กลฺยาณมิตฺตตาธมฺโม  อตฺตปฺปรหิตาวโห 
 อโถปการโก  มิตฺโต  สุขทุกฺเข  สหายโก 
 อตฺถกฺขายี  สหาโย  จ  มิตฺโต  จ  อนุกมฺปโก 
 อิจฺเจวํ  จตุโร  มิตฺตา  สุหทาติ  ปวุจฺจเร 
 อฺทตฺถุหโร  มิตฺโต  สหาโย  จ  วจีปโร 
 มิตฺโตนุปฺปยภาณี  จ  อปาเย  จ  สหายโก 
 อิจฺเจวํ  จตุโร  มิตฺตา  อมิตฺตาติ  ปวุจฺจเร ฯ 
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อินทรวงศ    
  โลเก  หิ  มิตฺตา  อุปการกาทโย 
  มิตฺตานเมวตฺถสุขิจฺฉมานกา 
  เตสํ  สปฺาสติยา  ยถาพลํ 
  ปาปนฺตรายาทินิวารณํ  อกุ 
  เตเนว  เอเต  สุหทาติทุลฺลภา  
  สพฺเพป  เจ  เอตฺถ  สหายกา  ชนา 
  กลฺยาณธมฺเมน  อสมฺปยุตฺตกา 
  โหนฺตีธ  มิตฺตปฺปฏิรูปกาวฺหยา ฯ 

 
ปฐยาวัตร   

 ปฺุาธิการโก  ราชา  กลฺยาณมิตฺตธมฺมิโก 
 สพฺพตฺเถว   มนุสฺเสสุ  ปวตฺตาปยเต  อิมํ 
 สุหทานมฺป  กลฺยาณ-  มิตฺตตํ  น  นิเสธติ 
 สติปฺาวเสเนสํ  สุฏุ  ตํ  สมฺปฏิจฺฉติ 
 สพฺพอตฺตปฺปรตฺถมฺป  สมฺปาเทตีว โสตฺถินาติ ฯ 

 
 
 
 
 
 
พระพรหมดิลก หาสธมฺโม    วัดสามพระยา         เฉลย  
สนามหลวงแผนกบาลี              ตรวจแก. 
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ประโยค ป.ธ. ๘ 
แปล ไทยเปนมคธ 

สอบ  วันที่  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

 ๑. ขอวา ภุมฺมฏํ ภณฺฑํ ฯเปฯ คจฺฉติ วา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส มีความวา 
ภัณฑะน้ันท่ีชื่อวาต้ังอยูในพ้ืนดิน เพราะเปนของท่ีเขาฝงไว หรือกลบไวแลว 
คงอยูอยางน้ัน ภิกษุรูปใด รูไดดวยอุบายบางอยางทีเดียว มีจิตคิดจะลักวา  
เราจักขนเอามา แลวลุกข้ึนเดินไปในเวลากลางคืน ฯ เธอรูปน้ัน แม(เดินไป) 
ยังไมทันถึงท่ีต้ังภัณฑะ ตองทุกกฏ เพราะกายเคล่ือนไหวใชคำพูด ทุกอยาง ฯ 
ถามวา ตองอยางไร ฯ ตอบวา ตองอยางน้ี คือ จริงอยู ภิกษุนั้น เม่ือลุกขึ้น 
เพื่อตองการจะขนทรัพยนั้นมา ขยับเขย้ือนอวัยวะนอยใหญสวนใด ๆ ตอง 
ทุกกฏทันที ในเพราะอวัยวะเคล่ือนไหวทุกครั้ง ฯ เธอ จัดแจงผานุงผาหม 
(ใหเขาท่ี) ก็ตองทุกกฏ ทุกคราวท่ีใชมือ(เคล่ือนไหว)  ฯ ขุมทรัพยท่ีฝงไวจำนวน
มากมาย เธอรูปเดียวไมอาจจะขนออกไปได เธอจึงคิดวา เราจักหาเพื่อน 
ชวย ประสงคจะไปยังสำนักของเพ่ือนพระบางรูป เปดประตู ตองทุกกฏทุก 
ยางกาวและทุกคราวท่ีใชมือ ฯ แตไมเปนอาบัติเพราะปดประตู  หรือเพราะ
กิจกรรมอยางอ่ืน ซ่ึงไมเก้ือหนุนแกการไป(เพื่อการน้ัน) ฯ เธอเดินไป 
ชวงจังหวะท่ีภิกษุนั้นจำวัดแลวเรียกวา ทานช่ือนี้ แจงความประสงคนั้น 
(ใหทราบ) พูดชวนวา มาเถิดทาน ไปกันเถอะ ตองทุกกฏ ทุก ๆ คำพูด ฯ  
ภิกษุรูปน้ัน ลุกขึ้นตามคำชักชวนของเธอ แมรูปน้ัน ก็เปนทุกกฏ ฯ เธอ ครั้น 
ลุกข้ึนแลว ประสงคจะเดินไปยังสำนักของภิกษุผูเปนตนคิดนั้น จัดแจงผานุง
ผาหม (นุงสบงทรงจีวร) ใหเรียบรอย เปดประตูแลวเดินไปใกลภิกษุผูเปนตน
คิดน้ัน ตองทุกกฏเพราะขยับมือและยางเทาทุก ๆ ครั้งไป ฯ เธอรูปน้ัน  
ถามภิกษุผูเปนตนคิดน้ันวา รูปโนนและรูปโนน อยูไหน ขอไดเรียกรูปโนน
และรูปโนนมาดวยเถิด ดังน้ี ตองทุกกฏทุก ๆ คำพูด ฯ 
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 ๒. เธอ ครั้นเห็นทุกรูปมาพรอมกันแลวก็พูดชวนวา ผมไดพบ
ขุมทรัพยขนาดน้ี ณ สถานท่ีชื่อโนน ไปกันเถิด พวกเราไปเอาทรัพยนั้นแลว 
จักทำบุญ และจักเปนอยูอยางสบายดังน้ี ตองทุกกฏทุก ๆ คำพูดทีเดียว ฯ  
เธอไดพรรคพวกอยางน้ีแลวจึงแสวงหาจอบ ก็ถารูปน้ันมีจอบสวนตัวอยูไซร 
จึงบอกวา ผมจักหยิบจอบน้ันมา กำลังเดินไปก็ดี กำลังหยิบก็ดี กำลังถือมาก็ดี 
ยอมตองทุกกฏ เพราะขยับมือและยางเทาทุก ๆ คราวไป ฯ ถา ไมมีจอบ ก็ไป
ขอกะภิกษุหรอืคฤหสัถคนอ่ืนและเม่ือขอจะพดูเท็จขอวา ขอจอบใหแกขาพเจาเถิด 
ขาพเจาตองการจอบ มีเรื่องจำเปนบางอยางท่ีจำตองทำ ขาพเจาทำเร่ืองน้ันเสร็จ
แลวจักนำมาคืน ดังน้ี ตองทุกกฏทุก ๆ คำพูด ฯ ถามีเหมืองท่ีตองชำระใหสะอาด 
มีอยู เธอพูดแมคำเท็จวา งานดินในวัดท่ีจำตองทำมีอยู คำพูดใด ๆ ที่เปนคำเท็จ 
เปนปาจิตตีย ในเพราะคำพูดน้ัน ๆ ฯ 
 แตถาจอบไมมีดาม ภิกษุพูดวา จักทำดาม จึงลับมีดหรือขวาน เธอเดิน
ไปเพื่อตองการไมดามจอบน้ัน ครั้นไปแลวก็ตัดไมแหง ถาก ตอก ตองทุกกฏ 
เพราะขยับมือและยางเทาทุก ๆ คร้ังไป ฯ เธอตัดไมที่ยังสด ตองปาจิตตีย ฯ  
ตอแตนั้นไป ตองทุกกฏในทุก ๆ ประโยค ฯ แตในสังเขปอรรถกถาและใน 
มหาปจจรี ทานกลาวถึงทุกกฏไว แมแกเหลาภิกษุผูแสวงหามีดและขวาน 
เพื่อตองการตัดไมและเถาวัลยซ่ึงเกิดในท่ีนั้น ฯ ในมหาปจจรีทานกลาวไววา  
ก็ถาภิกษุเหลาน้ัน มีความคิดอยางน้ีวา พวกเรา(ออกปาก)ขอมีดขวานและจอบ
อยู จักถูกสงสัย พวกเราคนใหพบแรเหล็กเสียกอนแลวจึงคอยลงมือ ดังน้ี 
ภายหลังเดินไป(พบ)บอแร ขุดแผนดินเพื่อตองการแรเหล็ก ฯ เม่ือพวกเธอขุด
แผนดินท่ีเปนอกัปปยะ ตองปาจิตตียพรอมท้ังทุกกฏหลายตัว ฯ 
 

 
ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๘ 
แปล ไทยเปนมคธ 

 
 ๑.  ภุมฺมฏํ   ภณฺฑํ  ฯเปฯ   คจฺฉติ   วา   อาปตฺติ   ทุกฺกฏสฺสาติ   ตํ   เอวํ   
นิกฺขนิตฺวา   วา   ปฏิจฺฉาเทตฺวา   วา   ปตตฺตา   ภูมิยํ   ิตํ   ภณฺฑํ   โย   ภิกฺขุ   
เกนจิเทว   อุปาเยน   ตฺวา   อาหริสฺสามีติ   เถยฺยจิตฺโต   หุตฺวา   รตฺติภาเค    
อุฏาย   คจฺฉติ  ฯ   โส   ภณฺฑฏานํ   อปฺปตฺวาป   สพฺพกายวจีวิกาเรสุ   ทุกฺกฏํ   
อาปชฺชติ  ฯ   กถํ  ฯ  โส   หิ   ตสฺส   อาหรณตฺถาย   อุฏหนฺโต   ยํ   ยํ   องฺคปจฺจงฺคํ 
ผนฺทาเปติ   สพฺพตฺถ   ทุกฺกฏเมว  ฯ   นิวาสนปารุปนํ   สณฺเปติ   หตฺถวาเร   
หตฺถวาเร   ทุกฺกฏํ  ฯ   มหนฺตํ   นิธานํ   น   สกฺกา   เอเกน   นีหริตํุ   ทุติยํ    
ปริเยสิสฺสามีติ   กสฺสจิ   สหายสฺส   สนฺติกํ   คนฺตุกาโม   ทฺวารํ   วิวรติ   ปทวาเร   
หตฺถวาเร  จ  ทุกฺกฏํ  ฯ   ทฺวารปทหเน  ปน   อฺสฺมึ  วา   คมนสฺส   อนุปกาเร   
อนาปตฺติ  ฯ   ตสฺส   นิปนฺโนกาสํ   คนฺตฺวา   อิตฺถนฺนามาติ   ปกฺโกสติ   ตมตฺถํ   
อาโรเจตฺวา   เอหิ   คจฺฉามาติ   วทติ   วาจาย   วาจาย   ทุกฺกฏํ  ฯ  โส   ตสฺส  
วจเนน   อุฏหติ   ตสฺสาป   ทุกฺกฏํ  ฯ   อุฏหิตฺวา   ตสฺส   สนฺติกํ   คนฺตุกาโม   
นวิาสนปารุปนํ   สณฺเปติ   ทวฺาร ํ  ววิรตฺิวา  ตสฺส  สมีป   คจฺฉติ  หตฺถวารปทวาเรสุ   
สพฺพตฺถ   ทุกฺกฏํ  ฯ   โส   ตํ   ปุจฺฉติ   อสุโก   จ   อสุโก   จ   กุหึ   อสุกฺจ   
อสุกฺจ   ปกฺโกสาหีติ   วาจาย   วาจาย   ทุกฺกฏํ  ฯ    
 
 ๒.  สพฺเพ   สมาคเต   ทิสฺวา   มยา   อสุกสฺมึ   นาม   าเน   เอวรูโป   
นิธิ   อุปลทฺโธ   คจฺฉาม   ตํ   คเหตฺวา   ปฺุานิ   จ   กริสฺสาม   สุขฺจ    
ชีวิสฺสามาติ  วทติ  วาจาย  วาจาย  ทุกฺกฏเมว ฯ  เอวํ   ลทฺธสหาโย   กุทฺทาลํ    
ปรเิยสติ   สเจ   ปนสฺส   อตฺตโน   กทฺุทาโล   อตฺถ ิ  ตํ   อาหรสฺิสามีติ   คจฺฉนฺโต   
จ   คณฺหนโฺต   จ   อาหรนฺโต   จ   สพพฺตถฺ   หตฺถวารปทวาเร   ทกุกฺฏ ํ  อาปชฺชติ  ฯ  
สเจ   นตฺถิ   อฺํ   ภิกฺขุํ   วา   คหฏํ   วา   คนฺตฺวา   ยาจติ   ยาจนฺโต   จ    
กุทฺทาลํ   เม  เทหิ   กุทฺทาเลน   เม   อตฺโถ   กิฺจิ   กาตพฺพมตฺถ ิ   ตํ   กตฺวา   
ปจฺจาหริสฺสามีติ  มุสา  ภณนฺโต  ยาจติ   วาจาย   วาจาย  ทุกฺกฏํ  ฯ   สเจ   มาติกา   
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โสเธตพฺพา   อตฺถิ   วิหาเร   ภูมิกมฺมํ   กาตพฺพํ   อตฺถีติ   มุสาป   ภณติ   ยํ 
ยํ   วจนํ   มุสา   ตตฺถ   ตตฺถ   ปาจิตฺติยํ  ฯ 
 สเจ   ปน   กุทฺทาลสฺส   ทณฺโฑ   นตฺถิ   ทณฺฑํ   กริสฺสามีติ   วาสึ   วา   
ผรสุํ   วา   นิฆํเสติ   ตทตฺถาย   คจฺฉติ   คนฺตฺวา   สุกฺขกฏํ   ฉินฺทติ   ตจฺฉติ    
อาโกฏเฏติ  สพพฺตถฺ  หตฺถวารปทวาเรสุ   ทกุกฺฏ ํฯ  อลลฺรกุขํฺ   ฉนิทฺติ  ปาจิตฺติย ํ ฯ   
ตโต   ปรํ   สพฺพปฺปโยเคสุ   ทุกฺกฏํ  ฯ   สงฺเขปฏกถายํ   ปน   มหาปจฺจริยฺจ   
ตตฺถ   ชาตกกฏลตาเฉทนตฺถํ   วาสีผรสุํ   ปริเยสนฺตานมฺป   ทุกกฺฏํ   วุตฺตํ  ฯ   
สเจ   ปน   เนสํ   เอวํ   โหติ   วาสีผรสุกุทฺทาเล   ยาจนฺตา   อสงฺกิตา   ภวิสฺสาม   
โลหํ   สมุฏาเปตฺวา   กโรมาติ   ตโต   อากรํ   คนฺตฺวา   โลหพีชตฺถํ   ปวึ   
ขนนฺติ ฯ  อกปปฺยปวึ   ขนนฺตานํ    ทกุกฺเฏห ิ  สทฺธึ   ปาจิตฺติยานีติ   มหาปจฺจรยิํ   
วุตฺตํ  ฯ 
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ประโยค ป.ธ. ๘ 
แปล  มคธเปนไทย 

สอบ  วันที่  ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

     ๑.   สพฺพาเนว   อุทฺธํ   อโธ   ติริยํ   อทฺวยํ   อปฺปมาณนฺติ   อิมํ  ปเภทํ   
ลภนฺติ  ฯ   วุตฺตฺเหตํ   ปวีกสิณเมโก   สฺชานาติ   อุทฺธํ   อโธ   ติริยํ   อทฺวยํ   
อปฺปมาณนฺติอาทิ  ฯ 
 ตตฺถ   อุทฺธนฺติ   อุปริคคณตลาภิมุขํ  ฯ   อโธติ   เหฏาภูมิตลาภิมุขํ  ฯ 
ติริยนฺติ   เขตฺตมณฺฑลมิว   สมนฺตา   ปริจฺฉินฺทิตํ ฯ   เอกจฺโจ   หิ  อุทฺธเมว   
กสิณํ   วฑฺเฒติ   เอกจฺโจ   อโธ   เอกจฺโจ   สมนฺตโต  เตน   เตน   วา   การเณน   
เอกํ   ปสาเรติ   อาโลกมิว   ทิพฺพจกฺขุนา  รูปทสฺสนกาโม  ฯ   เตน   วุตฺตํ   อุทฺธํ   
อโธ   ติริยนฺติ  ฯ  อทฺวยนฺติ  อิทํ  ปน  เอกสฺส   อฺภาวานุปคมนตฺถํ   วุตฺตํ  ฯ   
ยถา   หิ   อุทกํ  ปวิฏสฺส   สพฺพทิสาสุ   อุทกเมว   โหติ   น   อฺํ   เอวเมว   
ปวีกสิณํ  ปวีกสิณเมว   โหติ   นตฺถิ   ตสฺส   อฺโ   กสิณสมฺเภโทติ ฯ   เอส 
นโย   สพฺพตฺถ  ฯ   อปฺปมาณนฺติ   อิทํ   ตสฺส   ผรณอปฺปมาณวเสน  วุตฺตํ  ฯ    
ตฺหิ   เจตสา   ผรนฺโต   สกลเมว   ผรติ  ฯ   น   อยมสฺส  อาทิ   อิทํ   มชฺฌนฺติ   
ปมาณํ   คณฺหาตีติ  ฯ   เย   จ   เต   สตฺตา  กมฺมาวรเณน   วา   สมนฺนาคตา   
กิเลสาวรเณน   วา   สมนฺนาคตา  วิปากาวรเณน   วา   สมนฺนาคตา   อสฺสทฺธา   
อจฺฉนฺทิกา   ทุปฺปฺา  อภพฺพา   นิยามํ   โอกฺกมิตํุ   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   สมฺมตฺตนฺติ   
วุตฺตา  เตสํ   เอกสฺสป   เอกกสิเณป   ภาวนา   น   อิชฺฌติ  ฯ 
 
 ๒.  เอวํ   อาคมนมคฺคํ  ววฏเปตฺวา   อาคเตน   จงฺกมนฺเตนาป   
ตพฺภาคิโยว   จงฺกโม  อธิฏาตพฺโพ  ฯ   อสุภนิมิตฺตทิสาภิมุเข   ภูมิปฺปเทเส   
จงฺกมิตพฺพนฺติ  อตฺโถ  ฯ   นิสีทนฺเตน   อาสนมฺป   ตพฺภาคิยเมว   ปฺาเปตพฺพํ  ฯ   
สเจ  ปน  ตสฺสํ   ทิสายํ   โสพฺโภ   วา   ปปาโต   วา   รุกฺโข   วา   วติ   วา   กลลํ   
วา  โหต ิ  น   สกฺกา   ตํทสิาภิมุเข   ภมิูปปฺเทเส   จงฺกมิตํุ   อาสนมฺป  อโนกาสตฺตา   
น   สกฺกา   ปฺเปตํุ   ตํ   ทิสํ   อนวโลเกนฺเตนาป  โอกาสานุรูเป   าเน 
จงฺกมิตพฺพฺเจว   นิสีทิตพฺพฺจ  ฯ   จิตฺตํ   ปน  ตํทิสาภิมุขํเยว   กาตพฺพํ  ฯ 
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                  อิทานิ   สมนฺตา   นิมิตฺตุปลกฺขณา   กิมตฺถิยาติอาทีนํ   ปฺหานํ 
อสมฺโมหตฺถาติอาทิมฺหิ   วิสชฺชเน   อยมธิปฺปาโย ฯ   ยสฺส   หิ   อเวลายํ  
อุทฺธุมาตกนิมิตฺตฏานํ   คนฺตฺวา   สมนฺตาป   นิมิตฺตุปลกฺขณํ   กตฺวา   
นิมิตฺตคฺคหณตฺถํ   จกฺขํุ   อุมฺมีเลตฺวา  โอโลเกนฺตสฺเสว  ตํ  สรีรํ  อุฏหิตฺวา   ิตํ   
วิย   อชฺโฌตฺถรมานํ   วิย   อนุพนฺธมานํ   วิย   จ   หุตฺวา  อุปฏาติ  ฯ   โส  ตํ    
วิภจฺฉํ   เภรวารมฺมณํ   ทิสฺวา   วิกฺขิตฺตจิตฺโต  อุมฺมตฺตโก  วิย   โหติ   ภยํ   ฉมฺภิตตฺตํ   
โลมหํสํ   ปาปุณาติ  ฯ  ปาลิยํ   หิ   วิภตฺตอฏตฺตึสารมฺมเณสุ   อฺํเอว   รูป   
เภรวารมฺมณํ  นาม   นตฺถิ  ฯ   อิมสฺมึ   หิ   กมฺมฏาเน   ฌานวิพฺภนฺตโก   นาม   
โหติ  ฯ  กสฺมา  ฯ   อติเภรวตฺตา   กมฺมฏานสฺส  ฯ   ตสฺมา   เตน   โยคินา  
สนฺถมฺภิตฺวา   สตึ   สูปฏิตํ   กตฺวา   มตสรีรํ   อุฏหิตฺวา   อนุพนฺธนกํ  นาม   
นตฺถิ   สเจ   หิ   โส   เอตสฺส   สมีเป   ิโต   ปาสาโณ   วา   ลตา   วา   อาคจฺเฉยฺย   
สรีรมฺป   อาคจฺเฉยฺย   ยถา   ปน   โส  ปาสาโณ   วา   ลตา   วา   นาคจฺฉติ   เอวํ   
สรีรมฺป  นาคจฺฉติ  อยํ  ปน   ตุยฺหํ   อุปฏานากาโร   สฺาโช   สฺาสมฺภโว   
กมฺมฏานนฺเต  อชฺช   อุปฏิตํ   มา   ภายิ   ภิกฺขูติ   ตาสํ   วิโนเทตฺวา   หาสํ 
อุปฺปาเทตฺวา   ตสฺมึ   นิมิตฺเต   จิตฺตํ   สฺจาราเปตพฺพํ  ฯ  เอวํ  วิเสสมธิคจฺฉติ  ฯ   
อิทเมตํ   สนฺธาย   วุตฺตํ   สมนฺตา   นิมิตฺตุปลกฺขณา   อสมฺโมหตฺถาติ  ฯ 
 
 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๘ 
แปล มคธเปนไทย 

 
 ๑. กสิณท้ังหมดน่ันแล ยอมได๑ ซ่ึงประเภท๒ นีค้อื อทุธฺ ํ (ขยายข้ึนเบ้ืองบน) 
อโธ (ขยายลงเบ้ืองลาง) ตริยิ ํ (ขยายโดยขวางรอบตัว) อทวฺย ํ (ขยายไปไมเปนสอง) 
อปปฺมาณ ํ  (ขยายไปไมมีประมาณ) ฯ  สมจรงิดังพระดำรสัท่ีพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา พระโยคาวจรบางทาน ยอมเขาใจชัดถึงปฐวีกสิณ (ซ่ึงจะตองขยาย)  
ในเบ้ืองบน เบ้ืองลาง โดยขวางรอบตัว ไมเปนสอง ไมมีประมาณ ดังน้ีเปนตน ฯ 
 บรรดาคำเหลาน้ัน คำวา อุทฺธ ํ  คือ ขยายใหบายหนาข้ึนสูทองฟา
เบ้ืองบน ฯ  คำวา  อโธ  คือ ขยายใหบายหนาลงสูพื้นดินเบ้ืองลาง ฯ  คำวา  ติริยํ  
คือ ขยายกำหนดโดยรอบดาน ดุจลานนา ฯ แทจริง พระโยคาวจรบางทาน 
ขยายกสิณข้ึนไปเบื้องบนอยางเดียว บางทาน ขยายลงไปเบื้องลาง บางทาน 
ขยายไปโดยรอบ หรือขยายไป๓ อยางน้ัน ตามเหตุนั้น ๆ ดุจผูที่ตองการจะดู 
รูปดวยทิพจักษุ ก็ขยายแสงสวางไปฉะน้ัน ฯ  เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาค
เจา จึงตรัส ๓ บทวา อุทฺธํ อโธ ติริย ํ  ดังน้ี ฯ  สวนคำวา  อทฺวย ํ  นี้ พระองคตรัส
ไวเพื่อมิใหกสิณอยางหน่ึงเขาถึงความเปนกสิณอยางอ่ืนไป ฯ เปรียบเหมือน 
เม่ือบุคคลลงน้ำไป ยอมเปนน้ำท้ังน้ัน ในทิศท้ังปวงไมเปนส่ิงอื่น ฉันใด  
ปฐวีกสิณ ก็ยอมเปนแตปฐวีกสิณเทาน้ัน ความปะปนแหงกสิณอื่น หามีแก
ปฐวีกสิณน้ันไม ฉันน้ันเหมือนกันแล ฯ ในกสิณท้ังปวง ก็มีนัยน้ี ฯ คำวา อปฺปมาณํ  
นี้ พระองคตรัสไวดวยอำนาจการแผไปไมมีประมาณ แหงปฐวีกสิณน้ัน ฯ  
ความจริง พระโยคาวจร เม่ือแผปฐวีกสิณนั้นไปดวยใจ ยอมแผไปไดทั้งส้ิน
ทีเดียว ฯ  หาไดกะประมาณวา นี้เปนเบ้ืองตน นี้เปนทามกลาง ของปฐวีกสิณ

 ๑ ลภนฺติ  มหาฎีกา  แกวา  ปาปุณนฺติ  ยอมถึง ฯ   
 ๒ ปเภทํ  มหาฎีกา ไขวา  วฑฺฒนาวิเสสํ  วิธีเจริญพิเศษ คือเจริญย่ิง ๆ  ข้ึนไป  ฯ 
 ๓ มหาฎีกา แกวา  ปุพฺเพ  วฑฺฒนกาเล ปโยชนํ อนเปกฺขิตฺวา วฑฺเฒนฺตานํ  วเสน  วุตฺตตฺตา   
อิทานิ  เตน  เตน  วา   การเณน  เอวํ  ปสาเรตีติ  อาห ฯ 
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นั้นไม ดังน้ีแล ฯ  ก็สัตวเหลาน้ันเหลาใด ประกอบดวยเคร่ืองกั้นคือกรรมก็ดี 
ประกอบดวยเครื่องกั้นคือกิเลสก็ดี ประกอบดวยเครื่องกั้นคือวิบากก็ดี เปนผูไม
มีศรทัธา  ไมมีฉนัทะ  (ในการปฏบิติัธรรม)   มีปญญาทึบ ทีพ่ระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา  เปนอภัพพสัตวที่จะกาวลงสูนิยาม คือ สัมมัตตะ (เปนชื่อของมรรค 
มรรคน้ัน ไดชื่อวา  สัมมัตตะ  เพราะเปนทางถูก)   ในธรรมท้ังหลายท่ีเปนกุศล   
การบำเพ็ญแมในกสิณเพียงขอเดียว ยอมไมสำเร็จ แกบรรดาสัตวเหลาน้ัน  
แมสักคนเดียว ฯ 
 
 ๒. พระโยคาวจร ผูกำหนดทางท่ีมาอยางน้ีมาถึง (เสนาสนะของตน) 
แลว แมเม่ือจะจงกรม พึงอธิษฐานจงกรมอันเปนไปในสวนแหงอสุภนิมิต
เทาน้ัน ฯ อธิบายวา  พึงจงกรมในภูมิประเทศอันหันหนาไปทางทิศแหงอสุภ-
นมิิต ฯ  เม่ือน่ัง  พงึปูลาดแมอาสนะอันเปนไปในสวนแหงอสุภนิมิตน้ันน่ันแล ฯ  
แตถาในทิศน้ัน มีบอ เหว ตนไม ร้ัว หรือเปอกตมก้ันอยู พระโยคาวจรไมสามารถ
จะจงกรมในภูมิประเทศอันหันหนาไปทางทิศน้ัน แมอาสนะก็ไมสามารถ 
ปูลาดได เพราะไมมีชองวาง ก็ไมตองเหลียวไปทางทิศน้ัน พึงจงกรมและ 
นั่งในท่ีอันควรแกโอกาสก็ได  ฯ  แตพึงทำจิตใหมุงตอทิศน้ันไวเทาน้ัน ฯ 
 บัดน้ี การอธิบายความในคำแกเปนตนวา  (การเขาไปกำหนดนิมิต 
โดยรอบ) มีความไมหลงเปนประโยชน ดังน้ี แหงปญหาท้ังหลายเปนตนวา 
การเขาไปกำหนดนิมิตโดยรอบ มีประโยชนอยางไร  ดังน้ี  ดังตอไปน้ี จริงอยู  
เม่ือพระโยคาวจรใด  ไปยังสถานท่ีแหงนิมิตท่ีพองขึ้น  ในเวลาอันไมสมควร  
ทำการเขาไปกำหนดนิมิตโดยรอบแลว  ลืมตาดู  เพื่อจับเอานิมิตอยูนั่นแล    
รางศพน้ัน จะปรากฏเปนเหมือนลุกข้ึนยืน เหมือนจะทับเอา และเหมือนติดตามไป 
พระโยคาวจรนั้น เห็นรางศพน้ันเปนอารมณพิลึกนาสะพรึงกลัวแลว ก็จะเปนผู
มีจิตฟุงซาน เหมือนเปนบา ยอมถึงความกลัว ความหวาดเสียว ความขนพอง  ฯ  
แทจริง ในอารมณ ๓๘ ที่ทานจำแนกไวในบาลี  รูปอื่นชื่อวาเปนอารมณ 
นาสะพรึงกลัว เห็นปานน้ี ไมมีเลย ฯ เพราะในกรรมฐานน้ี  พระโยคาวจร  
ถึงกับไดชื่อวาฌานวิพภันตกะ (สึกจากฌาน-หมุนออกจากฌาน-บาฌาน) ฯ  
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เพราะเหตุไร ฯ  เพราะความท่ีกรรมฐานมีอารมณนากลัวยิ่ง ฯ  เพราะฉะน้ัน 
พระโยคีนั้น พึงยับยั้งใจไวใหม่ัน ต้ังสติใหดี ปลงใจลงวา อันรางท่ีตายแลว  
ที่จะลุกข้ึนมาติดตาม หามีไม  ก็ถาวา กอนหิน หรือ... ไมเถา ที่อยูใกลๆ รางนี้
นั้น จะพึงมาไดไซร แมราง (ที่ตายแลว) ก็จะพึงเดินมาได แตกอนหินหรือ...  
ไมเถาน้ัน  หามาไดไม  ฉันใด  แมราง (ที่ตายแลว) ก็มาไมได ฉันน้ัน อันอาการ
ที่ปรากฏแกทานน้ี  เปนอาการเกิดแตสัญญา มีสัญญาเปนแดนเกิด กรรมฐาน
ของทานปรากฏในวันน้ีแลว ทานอยากลัวเลย ภิกษุ ดังน้ีแลว บรรเทาความ
สะดุงกลัว ยังความยินดีใหเกิดข้ึน ยังจิตใหทองเท่ียวไปในนิมิตน้ัน ฯ  
พระโยคาวจร จะบรรลุคุณวิเสส ดวยอาการอยางน้ี ฯ  คำวา  การเขาไปกำหนด
นิมิตโดยรอบ มีความไมหลงเปนประโยชนนั่น พระอรรถกถาจารยกลาวหมาย
เอาคำอธิบายน้ี  ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระธรรมเจดีย  ธมฺมเสฏโ  วัดกัลยาณมิตร      เฉลย  
สนามหลวงแผนกบาลี             ตรวจแก. 
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ประโยค ป.ธ. ๙ 
แตง  ไทยเปนมคธ 

สอบ  วันที่  ๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

 อธิษฐานบารมี  คำวา  อธิษฐานะท่ีเรามาพูดในภาษาไทยวา อธิษฐาน 
ไดแกความต้ังใจมุงม่ันซ่ึงทุก ๆ คนจะตองมีกิจท่ีพึงทำทุกอยาง  คนทุกคนทำ
อยางไร  มีความตองการในผลท่ีจะพึงไดจากการกระทำ  ความสำเร็จคือการได
บรรลุถึงผลนั้นตองอาศัยธรรมขอหนึ่ง คือ อธิษฐาน ไดแก ความต้ังใจมุงม่ันดัง
กลาวแลว และจำตองมีอธิษฐานท้ังในผลท้ังในเหตุ เชน ในการศึกษาเลาเรียน 
ตองมีอธิษฐานในผลคือความสำเร็จการศึกษา ในเหตุคือการศึกษาไปโดยลำดับ 
ในการงานตองมีอธิษฐานในผลคือความไดทรัพย ยศ เปนตน ในเหตุคือการ
ทำงานใหดี ในดานความดีตองมีอธิษฐานในผลคือความมีเกียรติดวยความดีใน
เหตุคือความเวนความช่ัวทำความดี คนโดยมากมักอธิษฐานในผลท่ีตนชอบอยู
ดวยกันท้ังน้ัน เชน ต้ังใจมุงม่ันจะเปนนักปราชญ จะเปนเศรษฐี จะไดนั่นไดนี่ 
เปนน่ันเปนน่ีตาง ๆ แตขาดอธิษฐานในเหตุ คือความต้ังใจมุงม่ันในอันท่ีจะ
ประกอบเหตุใหสมแกผลที่ประสงค เชน เกียจครานท่ีจะเลาเรียนเขียนอาน  
จะใหเปนนักปราชญขึ้นมาเอง เกียจครานท่ีจะประกอบอาชีพในทางท่ีชอบ 
เก็บหอมรอมริบสะสมข้ึนโดยลำดับ เหมือนอยางกอไฟกองนอยใหคอยโตข้ึน 
จะใหเปนกองโตข้ึนมาทันที ไมชอบที่จะเวนความช่ัวทำความดี หรือกลาวอีก
อยางหน่ึงวา ชอบทำช่ัวไมชอบทำดี แตก็อยากเปนคนมีเกียรติ มีความดี  
ใครวาไมดีเปนไมได ฉะน้ัน อธิษฐานในเหตุจึงเปนขอสำคัญคือต้ังใจมุงม่ันใน
การทำเหตุใหไดผลที่ประสงคใหดำเนินไปโดยสม่ำเสมอ มีความเพียรคือ
พยายามทำไป มีขันติคือความอดทน มีสัจจะคือความจริง และรักษาอธิษฐาน
คือความมุงม่ัน ต้ังใจไวเสมอ ฯ 
 ตามท่ีกลาวมาน้ีจะเห็นไดวา วิริยะ เพียร ขันติ อดทน สัจจะ จริง และ
อธิษฐาน ทั้ง  ๔  ประการน้ี เปนธรรมท่ีมีประกอบกันอยู เม่ือยกขึ้นขอหนึ่ง  
ก็ยอมมีอีก ๓  ขอ  ประกอบดวยเสมอ  ไมเชนน้ัน  จะไมไดเลยสักขอเดียว เชน 
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อธิษฐานความต้ังใจมุงม่ันในท่ีนี้ ถาไมมีอีก ๓ ขอ  เปนอธิษฐาน  ก็สำเร็จ
อธิษฐานข้ึนมาไมได  ทานไดเลาชาดกแสดงพระโพธิสัตว  ทรงบำเพ็ญบารมี
ขอน้ีมาในชาติตาง ๆ เปนอันมาก  ในทศชาติไดยกเนมิราชชาดกเปนตัวอยาง
แหงอธิษฐานบารมี ในชาดกนี้  แสดงวา  พระเจาเนมิราชไดทรงมีอธิษฐานคือ
ความต้ังพระทัยมุงม่ันในเหตุที่พึงทำและในผลที่พึงไดดวยปญญา ดังท่ีได 
ทรงต้ังปญหาข้ึน และทรงแสวงหาผูที่สามารถจะแกปญหาของพระองคไดดวย
ความต้ังพระหฤทัยมุงม่ัน จึงไดทรงพบผูมาถวายวิสัชนาไดแจมแจงอยาง 
เปดนรกสวรรคใหเห็น ทำใหพระเจาเนมิราชทรงไดรับความเขาพระราชหฤทัย
แจมแจงวา  เพียงแตทานอยางเดียวที่ทรงบำเพ็ญอยู  หาเปนการเพียงพอไม  
ควรจักตองประพฤติพรหมจรรยดวย ฯ  ในชาดกน้ีแสดงวา  ผูท่ีตองการแสวงหา
ความจริง ตองการจะรูเห็นอะไร  เม่ือมีความต้ังใจมุงม่ันแลว  จะรูจะเห็นได
เพราะการแสวงหาผูรู  จะไดพบผูรูที่จะแสดงใหรูใหเห็นไดทั้งในเร่ืองของ
มนุษยทั้งในนรกสวรรค ตลอดถึงนิพพาน ฯ  
 
 

 
ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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ประโยค ป.ธ. ๙ 
ตัวอยาง  แตงไทยเปนมคธ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 อธิฏานปารมีติ  ปเนตฺถ ฯ  ยํ  ทยฺยภาสาย   อธิษฐาน  อิติ  วลฺชิตํ   
อธิฏานวจนํ,  ตํ  อตฺถโต  จิตฺตสฺส  ปติฏานํ  สนฺธาย  วุตฺตํ ฯ  ตํ  อธิฏานํ  
สพฺเพสํ  สพฺพกิจฺจปฺปโยเค  อิจฺฉิตพฺพํ  โหติ ฯ กถํ ฯ  สพฺเพ  หิ  ชนา  
อธฺยาปนกมฺมนฺตปโยคกุสลกรณาทีสุ  ยงฺกิฺจิ  กิจฺจํ  กโรนฺตา  ตโต  ปฏิลภิตพฺพผลํ  
อาสึสนฺติ ฯ  ตสฺส  อาสึสิตผลสฺส  ปาปุณนสงฺขาตา  สมิทฺธิ  ตํ  ยถาวุตฺตํ   
อธิฏานํ  ปฏิจฺจ   ลพฺภติ  ฯ  ตฺจ  โข  อธิฏานํ  ผเล  เจว  เหตุมฺหิ  จ   อิจฺฉิตพฺพํ  
โหติ ฯ  นิทสฺสนํ  เจตฺถ  ทฏพฺพํ ฯ อธฺยาปเน  ตาว  สิกฺขาปารคมนสงฺขาเต  
ผเล  อวิจฺเฉทโต  อธฺยาปนสงฺขาเต  เหตุมฺหิ  จ  อธิฏานํ  อิจฺฉิตพฺพํ  โหติ,   
กมฺมนฺตปโยเคป  ธนยสาทิลาภสงฺขาเต  ผเล  กมฺมนฺตสาธุกกรณสงฺขาเต   
เหตุมฺหิ  จ  อธิฏานํ  อิจฺฉิตพฺพํ   โหติ,  กุสลกรเณป  จ  กลฺยาณสฺชาตกิตฺติ-
สมฺปทาสงฺขาเต  ผเล  ปาปวิรติกลฺยาณกรณสงฺขาเต  เหตุมฺหิ  จ  อธิฏานํ  
อจิฉฺติพพฺ ํ โหต ิฯ  สมฺพหลุา   เหตฺถ   ชนา   อตฺตโน  รจุจฺนกผเลเยว  อธิฏหนฺติ,  
ปณฺฑิตภาวํ  ปตฺเถนฺติป  เสฏิภาวํ  ปตฺเถนฺติป  เอวรูป  วา  เอวรูป  วา   
ลาภํ  ปตฺเถนฺติป  เอวรูป  วา  เอวรูป  วา  ภาวํ  ปตฺเถนฺติป;  เตสมฺปน   
อาสึสิตผลสมฺปาทกเหตุปฺปโยเค  อธิฏานํ  นตฺถิ ฯ  นิทสฺสนํ  เจตฺถ  ทฏพฺพํ ฯ  
เตสุ  โกจิ  อตฺตนา  อธฺยาปเน  กุสีโต  โหติ,   ปณฺฑิตภาวํ   ปน  สยํ   อุปฺปาเทตุ-
กาโม  โหติป; โกจิ  สมฺมากมฺมนฺตํ  ปยฺุชิตฺวา  อณุํ  อคฺคึ  สนฺธมํ   
สมุฏาเปตฺวา  มหคฺคิกฺขนฺธกรณสทิสภูเต  อนุกฺกเมน  ธนสฺจินเน  กุสีโต   
โหติ, สหสา  ปน   มหาธนราสึ  อุปฺปาเทตุกาโม  โหติป:   โกจิ  ปาปา  วิรมิตฺุเจว  
กลฺยาณํ  กาตฺุจ  น  ปตฺเถติ, อถวา  ปาปกรณํ  โรเจติ   น  กลฺยาณกรณํ  โรเจติ,   
กิตฺติมา  ปน  ภวิตุมฺป  สชฺชโน  ภวิตุมฺป  ปตฺเถติ,  โย  “อยํ  ทุชฺชโนติ  ตํ   
สนฺธาย  วทติ,  ตสฺมึ  นาภิรมติป ฯ  ตสฺมา  หิ  เหตุมฺหิ  อธิฏานํ  อิจฺฉิตพฺพํ   
โหติ  ฯ  อตฺถกาโม  ยถิจฺฉิตผลํ  สมํ  ปวตฺตาเปตุํ   เหตุกรเณ  อธิฏเหยฺย  สมํ   
จ   วิริยขนฺติสจฺจาธิฏานสํยุตฺโต   ภเวยฺย ฯ   
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 ยถาวุตฺตา  หิ  วิริยํ  ขนฺติ  สจฺจํ  อธิฏานฺจาติ  จตฺตาโร  ธมฺมา  
สมฺปยตฺุตภูตา  โหนฺติ  ฯ  เตสุ  เอโก  อทุทิฺฏโ  เสสาป  ตโย  ธมฺมา  สมฺปโยคปตฺตา ว   
โหนฺติ ฯ  สเจ  หิ  เตสํ  สมฺปโยโค  น  สิยา  เตสุ  เอโกป   น  ลพฺภติ  ฯ  นิทสฺสนํ  
เจตฺถ  ทฏพฺพํ ฯ  เอตฺถ  หิ  จิตฺตปติฏานสงฺขาตํ  อธิฏานํ   สเจ  เตสํ  ติณฺณํ  
ธมฺมานํ  อธิฏานภาโว  นตฺถิ  อธิฏานภาวํ   สาเธตํุ  น  ปฏิพลํ  โหติ ฯ  อิมาย  
หิ  อธิฏานปารมิยา  โพธิสตฺตสฺส  อเนกชาติกาเลสุ  ปูริตภาวทีปกานิ  พหุกานิ  
ชาตกานิ  กถิตานิ ฯ  ทสชาติปกรเณ  ปน  เนมิราชชาตกํ  อธิฏานปารมิยา   
นิทสฺสนํ  กตฺวา  อุทฺทิฏํ ฯ  ตสฺมึ  ชาตเก  เอวมตฺโถ  นิทสฺสิโต  ฯ   เนมิราชา   
กิร   ปฺาย   กาตพฺพเหตุมฺหิ   เจว   ลภิตพฺพผลมฺหิ  จ   อธิฏานฏโ   หุตฺวา  
ปฺหากมฺมํ   อกาสิ,  จิตฺตาธิฏาเนน  จ  อตฺตโน  ปฺหากมฺมํ  วิสชฺเชตุํ   
สมตฺถภูตํ  ปุคฺคลํ  คเวสิ ฯ ปริโยสาเน  ปฺหากมฺมํ  อาวิกตฺวา  วิสชฺเชตุํ    
สมตฺถํ  นิรยสคฺคนิทฺเทสกสทิสํ  ปณฺฑิตํ  อธิคจฺฉิ ฯ  เนมิราชา  วิสชฺชนํ    
สุตฺวา  “ทินฺนมฺเม  ทานมตฺตเมว  นปฺปปโหติ,  พฺรหฺมจริยํ   จริตพฺพํ  โหตีติ   
เอวํ   ปจฺจกฺขโต  สมนุปสฺสิ ฯ  อิมสฺมึ  ชาตเก  อยมตฺโถ  ทสฺสิโต  โหติ  “โย   หิ  
สจฺจํ  คเวสิตุกาโม  หุตฺวา  กิฺจิ  าตุํ  เจว  ทฏํุ จ  อิจฺฉติ,  โส  จิตฺเต   
อธิฏานยุตฺเต  ปณฺฑิตคเวสนํ  นิสฺสาย  ตํ  าตุํ  เจว  ทฏํุ  จ  สกฺโกติ,  
โลกิกกถมฺป  นิรยกถมฺป  สคฺคกถมฺป  ยาว  นิพพฺานกถาย  าเปตํุ  เจว  ทสฺสิตํุ  
จ   สมตฺถํ  ปณฺฑิตํ  อธิคจฺฉตีติ ฯ 
 
 
 
 
 
 
พระธรรมกิตติวงศ  สุรเตโช    วัดราชโอรสาราม       แตง 
สนามหลวงแผนกบาลี              ตรวจแก. 
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ประโยค ป.ธ. ๙ 
แปล  ไทยเปนมคธ 

สอบ  วันที่  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

 ๑. ขอวา อริยานํ อุปวาทกา ความวา เปนผูมุงความเส่ือมเสีย วาราย 
กลาวอธิบายวา ดาวา คือตำหนิ(โทษ)พระอริยะเจาท้ังหลาย คือพระพุทธเจา 
พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวก โดยท่ีสุดแมคฤหัสถผู เปนโสดาบัน  
ดวยเรื่องถึงท่ีสุดก็ตาม ดวยการลมลางคุณก็ตาม ฯ ในท้ัง ๒ อยางน้ัน ผูกลาววา 
สมณธรรมของบุคคลเหลาน้ีไมมี บุคคลเหลาน้ี ไมเปนสมณะ พึงทราบวา  
ชื่อวา ยอมวารายดวยเร่ืองถึงท่ีสุด ฯ ผูกลาวคำเปนตนวา ฌานก็ดี วิโมกขก็ดี 
มรรคก็ดี ผลก็ดี ของบุคคลเหลาน้ีไมมี พึงทราบวา ชื่อวายอมวาราย โดยมุงถึง
การลมลางคุณ ฯ ก็ บุคคลน้ัน จะพึงวารายท้ังท่ีรูตัวอยูก็ตาม ไมรู(วาทานเปน
พระอริยะ) วารายไปก็ตาม ก็คงเปนการวารายพระอริยะเจาแมทั้งสองสถาน
ทีเดียว ฯ กรรมคือการวารายพระอริยะเจาน้ี เปนกรรมหนัก พอ ๆ กับ
อนันตริยกรรม ทั้งหามสวรรค ทั้งหามมรรค แต ยังเปนกรรมท่ีพอแกไขได ฯ 
เพื่อความกระจางเร่ืองการวารายพระอริยะเจาน้ัน พึงทราบเร่ือง(ตอไป) นี้ ฯ 
 เลากันวา พระผูใหญ ๑ รูป และพระหนุม ๑ รูป เท่ียวบิณฑบาต 
ในหมูบานแหงหน่ึง(ดวยกัน) ฯ ทั้ง ๒ รูปน้ัน ตางไดขาวยาคูรอนประมาณ
หน่ึงกระบวย ในเรือนหลังแรกดวยกัน ฯ พอลมในทองพระผูใหญ(เกิด)เสียด
ข้ึนมา ฯ ทานจึงคิดวา ขาวยาคูนี้พอชวยเราผอนคลายได เราจะด่ืมมันเสีย 
แตเวลาท่ีมันยังไมเย็น ฯ ทานจึงน่ังลงท่ีไมทอนซ่ึงคนท้ังหลายขนมาเพ่ือตองการ
ปรุงธรณีประตู แลวด่ืม(ขาวยาคู) ฯ ฝายอีกรูปหน่ึง(นึก)รังเกียจทานจึงวา 
เอาวา คนแก หิวจัดเต็มที จึงไดทำขายหนามาถึงเราดวย ฯ พระผูใหญ  
เที่ยวบิณฑบาตไปในหมูบานแลว(กลับ) ถึงวัดจึงเอยกะภิกษุหนุมวา คุณ  
ในพระศาสนาน้ี คุณมีที่พึ่งไหม ฯ พระหนุม. มี ขอรับ กระผมเปน 
พระโสดาบัน ฯ พระผูใหญ. คุณ ถาอยางน้ัน คุณอยาไดทำความพยายาม 
เพื่อมรรคเบ้ืองสูง (ตอไปอีกเลย) ฯ พระหนุม. เพราะเหตุไร ขอรับ ฯ  
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พระผูใหญ.  เพราะพระขีณาสพ ถูกเธอวารายเขาแลว ฯ พระหนุมรูปน้ัน 
จึงขอขมาทาน ฯ ดวยการขอขมาน้ัน กรรมของพระหนุมน้ัน ไดกลับคืน 
เปนปกติดังเดิมแลว ฯ 
 
 ๒. ถาแมนวาทาน ปลีกตัวออกไปในทิศ(ทางอ่ืน)เสียแลว ควรไปเอง 
หรือสงสัทธิวิหาริกเปนตนไป ขอขมา แตถา ไปเองก็ไมอาจ(จะไป) สง(ใคร)
ไปก็ไมอาจ(จะสง) ควรไปหาภิกษุทั้งหลายผูอยูในวัดน้ัน ถาทานเหลาน้ัน  
ออนพรรษากวา ก็นั่งกระโหยง ถาแกพรรษากวา ก็พึงปฏิบัติโดยนัยดัง 
ที่ไดกลาวไวแลวในทานผูแกพรรษากวาน่ันแลแลวกลาวขอขมาวา ทานครับ 
กระผมไดกลาวคำน้ีและคำน้ี(ลวงเกิน)กะทานรูปโนน ขอทานน้ันจงยกโทษ
ใหผมดวยเถิด ฯ แมเม่ือไมไดยกโทษใหตอหนา ก็ควรทำวัตรน้ันน่ันแล ฯ  
ถา พระอริยะเจาน้ัน เปนผูชอบเดินทางผูเดียว สถานท่ีอยูขอทาน ก็ไมมีใครรู 
สถานท่ีไปของทาน ก็ไมปรากฏ ก็พึงไปหาภิกษุผูฉลาดรูปหนึ่งแลวเรียนวา 
ทานครับ ผมไดพูดคำน้ีและคำนี้(ลวงเกิน)กะทานรูปโนนไว (ยาม)เม่ือผม 
รำลึกนึกถึงทานรูปน้ัน(ครั้งคราวใด)จะมีแตความเดือดรอนใจ ผมจะทำอยางไร
(ดี) ฯ ภิกษุรูปน้ัน ก็จักกลาว(ปลอบ)วา อยาคิด(มาก)ไปเลย ทาน พระเถระ  
ยกโทษใหทาน(แนนอน) ทานจงสงบใจไวบางเถิด ฯ ฝายเธอ ก็พึงบายหนาไป
ทางทิศท่ีพระอริยะเจาไป ประคองอัญชลีแลวกลาวข้ึนวา ขอไดโปรดยกโทษ
ใหดวย ฯ ถาทาน เปนผูปรินิพพานเสียแลว เธอพึงไปถึงแทนท่ีนับวาเปนเตียง
ที่ปรินิพพาน แมปาชาผีดิบก็ไปจนถึง ขอขมา(ทาน)เสียเถิด ฯ เม่ือเธอ 
ไดทำถึงขนาดน้ีแลว การหามสวรรค คงไมมี การหามมรรค ก็คงไมมี(เชนกัน) 
คงจะกลับเปนปกติเชนดังเดิมแล ฯ 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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เฉลย ประโยค ป.ธ. ๙ 
แปล  ไทยเปนมคธ 

 
     ๑.  อริยานํ  อุปวาทกาติ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกานํ  อริยานํ  อนฺตมโส 
คิหิโสตาปนฺนานมฺป  อนตฺถกามา  หุตฺวา  อนฺติมวตฺถุนา  วา  คุณปริทฺธํสเนน  
วา   อุปวาทกา   อกฺโกสกา  ครหกาติ  วุตฺตํ  โหติ ฯ   ตตฺถ  นตฺถิ  อิเมสํ   
สมณธมฺโม  อสฺสมณา  เอเตติ  วทนฺโต   อนฺติมวตฺถุนา  อุปวทติ  ฯ  นตฺถิ  อิเมสํ   
ฌานํ  วา  วิโมกฺโข  วา   มคฺโค  วา  ผลํ  วาติอาทีนิ  วทนฺโต  คุณปริทฺธํสนวเสน  
อุปวทตีติ   เวทิตพฺโพ  ฯ  โส  จ  ชานํ  วา  อุปวเทยฺย  อชานํ  วา  อุภยถาป  
อรยิปุวาโทว  โหต ิ ฯ  ภารยิ ํ กมฺมํ  อนนตฺริยสทิสํ  สคฺคาวรณฺจ  มคฺคาวรณฺจ  
สเตกิจฺฉํ  ปน  โหติ  ฯ  ตสฺสาวิภาวนตฺถํ  อิทํ  วตฺถุ  เวทิตพฺพํ  ฯ   
 อฺตรสฺมึ  กิร  คาเม  เอโก  เถโร  จ   ทหรภิกฺขุ  จ  ปณฺฑาย  จรนฺติ  ฯ  
เต  ปมฆเรเยว  อุฬุงฺกมตฺตํ  อุณฺหํ  ยาคํุ  ลภึสุ ฯ  เถรสฺส  จ  กุจฺฉิวาโต   
รุชฺชติ  ฯ  โส  จินฺเตสิ   อยํ  ยาคุ  มยฺหํ  สปฺปายา  ยาว  น  สีตลา  โหติ  ตาว  นํ  
ปวามีติ  ฯ  โส  มนุสฺเสหิ  อุมฺมารตฺถาย  อาหเฏ  ทารุขณฺเฑ  นิสีทิตฺวา  ปวิ  ฯ  
อิตโร  ตํ  ชิคุจฺฉนฺโต  อติขุทฺทาภิภูโต  มหลฺลโก  อมฺหากํ  ลชฺชิตพฺพตํ  อกาสีติ  
อาห  ฯ  เถโร  คาเม  จริตฺวา   วิหารํ  คนฺตฺวา  ทหรภิกฺขํุ  อาห  อตฺถิ  เต  อาวุโส  
อิมสฺมึ   สาสเน  ปติฏาติ  ฯ  อาม  ภนฺเต  โสตาปนฺโน  อหนฺติ  ฯ   เตนหาวุโส  
อุปริมคฺคตฺถาย  มา  วายามํ  อกาสีติ  ฯ   กสฺมา   ภนฺเตติ ฯ  ขีณาสโว   ตยา     
อุปวทิโตติ  ฯ   โส   ตํ   ขมาเปสิ  ฯ    เตนสฺส   ตํ   กมฺมํ   ปากติกํ   อโหสิ  ฯ 
 
 ๒.  สเจป   ทิสาปกฺกนฺโต   โหติ   สยํ   วา   คนฺตฺวา   สทฺธิวิหาริกาทิเก   
วา   เปเสตฺวา   ขมาเปตพฺโพ   สเจ   จ   นาป   คนฺตํุ   น   เปเสตํุ   สกฺกา   โหติ   
เย   ตสฺมึ   วหิาเร   ภกิขฺู   วสนฺติ   เตสํ   สนฺติก ํ  คนฺตฺวา   สเจ   นวกตรา   โหนฺติ   
อุกฺกุฏิกํ    นิสีทิตฺวา   สเจ   วุฑฺฒตรา   วุฑฺเฒ   วุตฺตนเยเนว   ปฏิปชฺชิตฺวา   อหํ   
ภนฺเต   อสุกํ   นาม   อายสฺมนฺตํ   อิทฺจิทฺจ   อวจํ   ขมตุ   เม   โส   อายสฺมาติ   
วตฺวา  ขมาเปตพฺพ ํ ฯ  สมฺมุขา   อขมนฺเตป   เอตเทว  กาตพฺพ ํ ฯ  สเจ   เอกจาริกภกิขฺุ   
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โหติ   เนวสฺส   วสนฏานํ   น   คตฏานํ   ปฺายติ   เอกสฺส   ปณฺฑิตสฺส   
ภิกฺขุโน   สนฺติกํ   คนฺตฺวา  อหํ   ภนฺเต   อสุกํ   นามายสฺมนฺตํ   อิทฺจิทฺจ   
อวจํ   ตมฺเม   อนุสฺสรโต   อนุสฺสรโต   วิปฺปฏิสาโร   โหติ   กึ   กโรมีติ   วตฺตพฺพํ  ฯ   
โส   วกฺขติ  ตุมฺเห   มา   จินฺตยิตฺถ  เถโร  ตุมฺหากํ   ขมติ   จิตฺตํ   วูปสเมถาติ  ฯ 
เตนาป   อริยสฺส   คตทิสาภิมุเขน   อฺชลึ   ปคฺคเหตฺวา   ขมตูติ  วตฺตพฺพํ  ฯ   
สเจ   โส   ปรินิพฺพุโต   โหติ   ปรินิพฺพุตมฺจฏานํ   คนฺตฺวา   ยาว   สิวฏิกํ   
คนฺตฺวาป   ขมาเปตพฺพ ํ ฯ   เอวํ   กเต   เนว   สคฺคาวรณํ   น   มคฺคาวรณํ   โหติ   
ปากติกเมว   โหตีติ  ฯ 
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สอบ  วันที่  ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
 

      ๑.  วีถิจิตฺตาวสาเนติ   ตทาลมฺพนปริโยสานานํ   ชวนปริโยสานานํ   วา   
วีถิจิตฺตานํ   อวสาเน   ฯ   ตตฺถ   กามภวโต   จวิตฺวา   ตตฺเถว   อุปฺปชฺชมานานํ   
ตทาลมฺพนปริโยสานานิ  เสสานํ  ชวนปริโยสานานีติ  ธมฺมานุสารณิยํ  วุตฺตํ   ฯ 
ภวงฺคกฺขเยวาติ   ยทิ   เอกชวนวีถิโต   อธิกตรายุเสโส   สิยา   ตทา  ภวงฺคาวสาเน   
วา   อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุชฺฌติ  อถ   เอกจิตฺตกฺขณายุเสโส สิยา  ตทา  วีถิจิตฺตาวสาเน   
วา   อปุปฺชชฺตฺิวา   นริชุฌฺติ  ฯ   ตฺจ  อตีตกมฺมาทิวสิยเมว  ฯ   ตสฺสานนฺตรเมวาติ   
อิมินา   อนฺตราภววาทิมตํ  ปฏิกฺขิปติ  ฯ  ยถารหนฺติ  กมฺมกรณกาลสฺส    
วปิากทานกาลสฺส   จ  อนุรปูวเสน  ฯ  อถวา  วปิจฺจมานกกมฺมานุรปู  อนสุยวเสน 
ชวนสหชาตวเสน  วา   ปวตฺติ   อนุรูปโตติ   อตฺโถ  ฯ   นนุ   จ   อวิชฺชานุสย-
ปริกฺขิตฺเตนาติอาทิ   วุตฺตํ   ชวนสหชาตานฺจ   กถํ   อนุสยภาโวติ  ฯ  นายํ   
โทโส   อนุสยสทิสตาย   ตาสมฺป   อนุสยโวหารโต  ฯ  อิตรถา  อกุสลกมฺม- 
สหชาตานํ   ภวปตฺถนาสหชาตานํ   วา   จุติอาสนฺนชวนสหชาตานฺจ   สงฺคโห    
น   สิยา  ฯ  อวิชฺชาว   อปฺปหีนตฺเถน   อนุสยนโต  ปวตฺตนโต  อนุสโย  ฯ  เตน   
ปริกฺขิตฺเตน  ปริวาริเตน ฯ  ตณฺหานุสโยว   มูลํ   ปธานํ   สหการิการณภูตํ   
อิมสฺสาติ  ตณฺหานุสยมูลโก  ฯ  สงฺขาเรนาติ   กุสลากุสลกมฺเมน   กมฺมสหคต-
ผสฺสาทิธมฺมสมุทาเยน  จุติอาสนฺนชวนสหชาเตน   วา   เตน   ชนิยมานํ  ฯ    
อวิชฺชาย   หิ  ปฏิจฺฉนฺนาทีนเว   วิสเย   ตณฺหา   นเมติ   ขิปนกสงฺขารสมฺมตา   
ยถาวุตฺตสงฺขารา  ขิปนฺติ  ฯ  ยถาหุ 
                               อวิชฺชาตณฺหาสงฺขาร-          สหเชหิ   อปายินํ 
                               วิสยาทีนวจฺฉาทน-       นมนํ   ขิปนมฺป   จ 
                               อปฺปหีเนหิ   เสสานํ               ฉาทนํ   นมนมฺป   จ 
                               ขิปกา   ปน   สงฺขารา             กุสลา ว   ภวนฺติธาติ  ฯ 
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 ๒. สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ  ปริคฺคยฺหมานนฺติ  อตฺตนา  สมฺปยุตฺเตหิ  
ผสฺสาทีหิ   ธมฺเมหิ   สมฺปยุตฺตปจฺจยาทินา   ปริวาเรตฺวา   คยฺหมานํ  ฯ  สหชาตา   
ฯเปฯ  ภตูนฺติ  อตฺตนา  สหชาตานํ  ปติฏานภาเวน   ปธานภูตํ  ฯ  มโนปุพพฺงคฺมา   
ธมฺมาติ   หิ   วุตฺตํ  ฯ   ภวนฺตรปฏิสนฺธานวเสนาติ   ปุริมภวนฺตรสฺส   ปจฺฉิมภวนฺตรสฺส
จ  อฺมฺํ  เอกาพทฺธํ  วิย  ปฏิสนฺทหนวเสน  ฯ  อุปฺปชฺชมานเมว  ปฏาติ   
น  อิโต   คนฺตฺวาติ   อธิปฺปาโย  ฯ   น   หิ   ปุริมภวปริยาปนฺโน   โกจิ  ธมฺโม   
ภวนฺตรํ   สงฺกมติ ฯ  นาป  ปุริมภวปริยาปนฺนเหตูหิ  วินา  อุปฺปชฺชติ    
ปฏิโฆสทีปมุทฺทาทิ  วิยาติ  อลมติปปฺเจน ฯ  มนฺทํ  หุตฺวา   ปวตฺตานิ 
มนฺทปฺปวตฺตานิ  ฯ  ปจฺจปุปฺนฺนาลมฺพเนสวฺาปาถมาคเตสุ  มโนทฺวาเร   คตินมิิตฺตวเสน   
ปฺจทฺวาเร   กมฺมนิมิตฺตวเสนาติ   อธิปฺปาโย  ฯ 
 ปฏสินฺธิ  ฯเปฯ  ลพภฺตีติ   มโนทฺวาเร   ตาว   ปฏสินฺธิยา   จตุนนฺ ํ  ภวงฺคานํ   
ปฺจทฺวาเร   ปน   ปฏิสนฺธิยาว   ปจฺจุปฺปนฺนาลมฺพนภาโว   ลพฺภติ  ฯ   ตถาหิ   
กสฺสจิ   มโนทฺวาเร   อาปาถมาคตํ   ปจฺจุปฺปนฺนํ   คตินิมิตฺตมารพฺภ   อุปฺปนฺนาย   
ตทาลมฺพนปริโยสานาย   จิตฺตวีถิยา   อนนฺตรํ   จุติจิตฺเต   อุปฺปนฺเน   ตทนนฺตรํ   
ปฺจจิตฺตกฺขณายุเก   อาลมฺพเน   ปวตฺตาย   ปฏิสนฺธิยา   จตุนฺนํ   ภวงฺคานํ    
ปฺจทฺวาเร   จ   าตกาทีหิ    อุปฏาปเตสุ   เทยฺยธมฺเมสุ   วณฺณาทิเก   อารพฺภ   
ยถารหํ  ปวตฺตาย  จิตฺตวีถิยา  จุติจิตฺตสฺส  จ  อนฺตรํ  เอกจิตฺตกฺขณายุเก    
อาลมฺพเน  ปวตฺตาย   ปฏิสนฺธิยา   ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมเณ   ปวตฺติ   อุปลพฺภตีติ 
อยเมตฺถ   สงฺเขโป   ฯ 
 
 
 

ใหเวลา  ๔  ชั่วโมง  กับ  ๑๕  นาที. 
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 ๑. บทวา  วีถิจิตฺตาวสาเน  คือ  (จุติจิตเกิดข้ึนแลวดับไป) ในท่ีสุดแหง
วิถีจิตท้ังหลาย  ซ่ึงมีตทาลัมพนะเปนท่ีสุด หรือที่มีชวนะเปนท่ีสุด ฯ   
ในธรรมานุสารณี  พระอนุรุทธาจารยกลาววา  บรรดากามภพเปนตนน้ัน วถิจีติ
ของสัตวผูจุติจากกามภพแลวเกิดในกามภพน้ันเทาน้ัน ชื่อวา  มีตทาลัมพนะ 
เปนท่ีสุด ของสัตวที่เหลือ  ชื่อวา มีชวนะเปนท่ีสุด ฯ บทวา  ภวงฺคกฺขเย    
ความวา   ถายังมีความเหลืออยูแหงอายุ (ของอารมณ) เกินกวาวิถีแหงชวนะ  ๑     
ในกาลน้ัน จุติจิตเกิดข้ึนในท่ีสุดแหงภวังคแลวดับไป หรือถายังมีความเหลืออยู
แหงอายุ (ของอารมณ) ชั่ว  ๑  ขณะจิต ในกาลน้ัน  จุติจิต  เกิดข้ึนในท่ีสุดแหง
วิถีจิตแลวดับไป ฯ  ก็ จุติจิตน้ัน  มีกรรมเปนตนท่ีเปนอดีต  เปนอารมณอยาง
เดียว  ฯ  ดวยบทวา  ตสฺสานนฺตรเมว  นี้   พระอนุรุทธาจารย   ปฏิเสธมติของ 
ผูมีวาทะวา มีภพในระหวาง  (คือมีภพอื่นค่ันอยูระหวางจุติกับปฏิสนธิ) ฯ บท
วา  ยถารหํ  ไดแก  ดวยอำนาจอนุรูปแกเวลาที่ทำกรรม   และแกเวลาที่กรรม
ใหผล ฯ อีกอยางหน่ึง อธิบายวา โดยอนุรูปแกความเปนไปอยางเหมาะสม     
แกกรรมท่ีกำลังใหผล   ดวยอำนาจแหงอนุสัย   หรือดวยอำนาจธรรมคืออวิชชา
และตัณหาท่ีเกิดรวมกับชวนะ  ฯ 
 มีการทวงวา   ก็พระอนุรุทธาจารย   กลาวคำมีอาทิวา  อวิชฺชานุสย- 
ปริกฺขิตฺเตน  (ปฏิสนธิจิต อันสังขารท่ีหอมลอมดวยอวิชชานุสัยใหเกิดอยู)  
ไวแลวมิใชหรือ ความท่ีอวิชชาและตัณหาท่ีเกิดรวมกับชวนะ  เปนอนุสัย  
จะมีไดอยางไร ฯ แกวา ความท่ีอวิชชาและตัณหาท่ีเกิดรวมกับชวนะ เปนอนุสัยน้ี    
ไมมีโทษ (ไมผิด) เพราะอวิชชาและตัณหาแมเหลาน้ันก็เรียกวาอนุสัยได     
โดยมีสภาพเหมือนกับอนุสัย ฯ เม่ือจะถือเอาเน้ือความโดยประการนอกน้ี    
การสงเคราะหอวิชชาและตัณหาท่ีเกิดรวมกับอกุศลกรรม   หรือที่เกิดรวมกับ
ความปรารถนาภพ และท่ีเกิดรวมกับชวนะอันใกลตอจุติ  (เขาในคำวา   
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อวิชฺชานุสยปริกฺขิตฺเตน) ก็ไมพึงมี ฯ อวิชชาน่ันเอง  ชื่อวา  อนุสัย  เพราะนอน                                                             
เน่ือง คือ เพราะเปนไปโดยอรรถวา ยังละไมได ฯ อันสังขารน้ัน ซ่ึงถูกอวิชชา
หอมลอม คือ แวดลอมแลว ฯ ตัณหานุสัยนั่นแล  เปนมูล คือ เปนประธาน   
ไดแก เปนเหตุทำผลรวมกันแหงสังขารน้ี เพราะเหตุนั้น  สังขารน้ี  จึงช่ือวา    
มีตัณหานุสัยเปนมูล  ฯ 
 บทวา สงฺขาเรน  ความวา  (ปฏิสนธิจิต)  อันกุศลกรรมและอกุศลกรรม   
อันความประชุมแหงธรรมมีผัสสะเปนตน  ท่ีสหรคตดวยกรรม  หรืออันความ
ประชุมแหงธรรมมีผัสสะเปนตนน้ัน  ที่เกิดรวมกับชวนะอันใกลตอจุติจิต     
ใหเกิดอยู ฯ จริงอยู ตัณหายอมนอมวิญญาณไปในอารมณ อันมีโทษท่ีถูกอวิชชา
ปดบังไว สังขารตามท่ีกลาวแลว  ซ่ึงเรยีกกนัวา   ขิปนกสังขาร   ยอมซัดวิญญาณไป  
(ในอารมณมีกรรมเปนตน) ฯ เหมือนอยางท่ีพระอาจารยทั้งหลาย  กลาวไววา  

อวิชชา ตัณหา  และสังขาร  ที่เกิดรวมกับจิตของเหลาสัตว
ผูเกิดในอบาย ปดบังโทษแหงอารมณ นอมและซัดวิญญาณ
ไป (ในอารมณที่มีโทษ) อวิชชานุสัยและตัณหานุสัย  ที่ยัง
ละไมได ของเหลาสัตว ผูถึงสุคติที่เหลือ ปดบังโทษของ
อารมณ  และนอมจิตไป (ในอารมณที่มีโทษ)  แตในสุคติ
ปฏิสนธินี้   สังขารที่ซัดไป   เปนกุศลอยางเดียว  ฯ 

 
 ๒. สองบทวา  สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ   ปริคฺคยฺหมานํ  ความวา  ใจอันธรรม
ทั้งหลายมีผัสสะเปนตน  ที่ประกอบกับตนแวดลอม  ประคับประคองอยู     
โดยเหตุมีสัมปยุตตปจจัยเปนตน ฯ คำวา  สหชาตา  ฯเปฯ  ภูตํ   ความวา     
ใจช่ือวาเปนประธาน  เพราะ ๆ ความเปนท่ีต้ังอยูแหงธรรมท้ังหลาย  ท่ีเกิดรวม 
กับตน  ฯ  สมจริงดังท่ีสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสไววา ธรรมท้ังหลายมีใจ
เปนหัวหนา ฯ บทวา  ภวนฺตรปฏิสนฺธานวเสน  ความวา  ดวยอำนาจการ 
เชื่อมตอระหวางภพกอนกับภพหลัง  ดุจใหเน่ืองเปนอันเดียวกัน ฯ อธิบายวา  
ใจกลาวคือปฏสินธิ ทีเ่กดิข้ึนเทาน้ัน ยอมต้ังอยู หาไดไปจากโลกนีแ้ลวต้ังอยูไม ฯ    
จริงอยู ธรรมไร ๆ ที่นับเน่ืองในภพกอน ยอมไมลวงล้ำไปสูภพอื่น ฯ  
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ทั้งยอมไมเกิด เวนจากเหตุที่นับเน่ืองในภพกอน  เปรียบเหมือนเสียงสะทอน 
แสงสวาง  และดวงตรา เปนตน ฉะน้ัน ดังน้ัน พอกันทีกับความชักชาเกินไป ฯ 
ชวนจติเปนธรรมชาติออนกำลังเปนไป  ชือ่วา  เปนไปออน (ในมรณาสันนวิถ)ี ฯ     
อธิบายวา เม่ืออารมณทีเ่ปนปจจบุนัน่ันเอง  มาสูคลอง  (มาปรากฏ)  ในมโนทวาร  
ดวยอำนาจคตินิมิต  ในปญจทวาร   ดวยอำนาจกรรมนิมิต (ความตายยอมมี)  ฯ 
 หลายบทวา   ปฏสินฺธ ิ   ฯเปฯ   ลพภฺต ิ    ความวา    ความท่ีปฏิสนธิจติ  
( ๑ ขณะ) และภวงัคจิต ๔ ขณะ มีอารมณเปนปจจบุนั  ยอมไดในมโนทวารกอน 
แตความท่ีปฏิสนธิเทาน้ัน  มีอารมณเปนปจจุบัน   ยอมไดในปญจทวาร ฯ   
จริงอยางน้ัน  ในคำวา  ปฏิสนฺธิ  ฯเปฯ  ลพฺภติ  นี้   มีความสังเขปดังน้ีวา  
เม่ือจุติจิตเกิดข้ึนในลำดับแหงวิถีจิต อันมีตทาลัมพนะเปนท่ีสุด  ซ่ึงปรารภ 
คตินิมิตท่ีเปนปจจุบัน อันมาสูคลอง (อันมาปรากฏ) แกคนบางคน ใน 
มโนทวาร เกิดข้ึน ยอมไดความเปนไปในอารมณท่ีเปนปจจุบนัแหงปฏิสนธิจติ  
( ๑ ขณะ) แหงภวังคจิต  ๔  ขณะ อันเปนไปในอารมณที่มีอายุ  ๕  ขณะจิต  ใน
ลำดับแหงจุติจิตน้ัน  แตยอมไดความเปนไปในอารมณท่ีเปนปจจุบันแหงปฏิสนธิ  
ซ่ึงเปนไปในอารมณอันมีอายุ  ๑  ขณะจิต  ในลำดับแหงวิถีจิตและจุติจิตท่ี
ปรารภสีเปนตน ในไทยธรรมท้ังหลาย  อันคนผูเปนญาติเปนตนเขาไปต้ังไว  
เปนไปตามสมควรในปญจทวาร   ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเทพมหาเจติยาจารย ปฺาสิริ  วัดพระปฐมเจดีย จ.นครปฐม  เฉลย 
สนามหลวงแผนกบาลี            ตรวจแก. 
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